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Milícia expande poder 
político e econômico
Desabamento no Rio 
expõe ligações do 
poder paralelo com 
poder público

O desabamento de dois prédios 
na Zona Oeste do Rio de Janeiro 
nesta sexta-feira deixou até ago-
ra três mortos e pessoas humildes 
desabrigadas. O desastre revela a 
expansão da milícia. Além da força 
das armas, contabilizam cada vez 
mais fortes ligações com o poder 
político e econômico.

Na região de Jacarepaguá, há 34 
mil ocupações irregulares, a maio-
ria controlada por milicianos, que 
lucram com os negócios imobiliá-
rios. A Prefeitura do Rio de Janeiro 
informou que os prédios que desa-
baram eram construções não auto-
rizadas. Os edifícios estavam inter-
ditados desde novembro de 2018. A 
Prefeitura diz que, por se tratar de 
uma área dominada por uma milí-
cia, precisa de apoio da Polícia Mi-
litar para atuar na área.

A comunidade da Muzema é 
área de atuação do grupo comanda-
do pelo ex-policial militar Adriano 
da Nóbrega, segundo investigações 
do Ministério Público. O ex-PM 
foragido foi companheiro, no 18º 
Batalhão da Polícia, de Fabrício 
Queiroz, ex-assessor da família 
Bolsonaro.

Resgates mostram o tamanho da tragédia

Adriano foi homenageado por 
Flávio Bolsonaro na Assembleia 
Legislativa e defendido pelo hoje 
presidente Jair Bolsonaro em dis-
curso na Câmara. Os fatos aconte-
ceram antes da revelação da ligação 
com a milícia. A mãe e a filha do 
miliciano trabalharam no gabinete 
de Flávio, hoje senador, quando o 
filho de Bolsonaro era deputado es-
tadual.

Na quarta-feira passada, a 20ª 

Câmara Cível do Tribunal de Jus-
tiça do Rio decidiu manter uma 
liminar que impedia a demolição 
de um prédio no condomínio onde 
houve o desabamento. A decisão 
foi da desembargadora Marilia de 
Castro Neves Vieira. Em março do 
ano passado, a desembargadora se 
envolveu em polêmica ao difundir 
fake news sobre a vereadora Ma-
rielle Franco (PSOL), assassinada 
naquele mês.

O governador do Rio de Ja-
neiro, Wilson Witzel, disse que a 
fiscalização não cabe ao governo 
estadual e que está combaten-
do todas as áreas de milícias. O 
vice-governador, Cláudio Cas-
tro, admitiu que a polícia pren-
deu pessoas que trabalhavam na 
construção de prédios irregulares 
como o que desabou, mas ainda 
não identificou os responsáveis 
pelas obras.

Conflitos no campo em 
2018 afetam quase  
1 milhão de pessoas

Aproximadamente um milhão de 
pessoas estiveram envolvidas em 
conflitos no campo no Brasil em 
2018, mais especificamente foram 
960,63 mil pessoas envolvidas em 
conflitos contra 708,52 mil pessoas 
em 2017, um aumento significativo 
de 35,6%. Nos conflitos especifica-
mente por terra, foram 118,08 mil 
famílias envolvidas em conflitos 
por terra, em 2018, contra 106,18 
mil, em 2017, nesse caso um au-
mento de 11%. Os dados são do 
Centro de Documentação (Cedoc) 
Dom Tomás Balduíno, da Comis-
são Pastoral da Terra (CPT).

O patamar de famílias envolvidas 
em conflito aumenta significativa-
mente a partir de 2013, quando fo-
ram registradas 87,89 mil famílias 
em conflito que passaram a 120,04 
mil, em 2014, ou seja, um aumen-
to de 36,6%, patamar esse que se 
mantém elevado desde então, com 
uma média anual de 127,19 mil fa-
mílias envolvidas em conflitos por 
terra no período da chamada ruptu-
ra política (2015-2018).

O aumento do número de pesso-
as envolvidas em conflitos não foi 

homogêneo no território nacional. 
Assim sendo, foi o aumento ex-
ponencial do número de pessoas 
envolvidas em conflitos na Região 
Norte, de 119,7% em 2018 em re-
lação a 2017, o maior responsável 
pelo aumento geral do número de 
pessoas envolvidas em conflitos 
no país, haja vista que o aumento 
na Região Nordeste, de 13,2%, foi 
relativamente baixo em relação à 
Região Norte.

Assim, a Região Norte passou a 
predominar entre todas as regiões 
brasileiras quanto ao número de 
pessoas envolvidas com uma pro-
porção maior que todas as regiões 
somadas, ou seja, 51,3% de todas 
as pessoas envolvidas em conflitos 
no Brasil.

Somente no ano de 2018, o 
poder privado foi responsável 
pela expulsão de 2.307 famílias 
e o poder público por despejar 
11.235 famílias. Um dos registros 
que melhor capta as ações violen-
tas do poder privado, é o registro 
das ocorrências de expulsão, das 
ameaças de expulsão e do número 
de famílias expulsas. 

Ato de Bolsonaro 
no diesel faz 
petrobras perder 
R$ 32 bi em bolsa 

O mercado financeiro reagiu 
à intervenção do presidente Jair 
Bolsonaro no preço do diesel. A 
Petrobrás perdeu R$ 32,39 bilhões 
de valor de mercado nesta última 
sexta-feira. Recuo como este não 
era visto desde a demissão de Pedro 
Parente, durante a greve dos cami-
nhoneiros, a Petrobras.

As ações ordinárias da estatal ca-
íram 8,54%, fechando cotadas a R$ 
29,13, ao passo que os papéis pre-
ferenciais recuaram 7,75%, para R$ 
25,83, marcando seu pior pregão 
desde 1 de junho de 2018, quando 
os ativos desabaram quase 15% em 
um dia.

Vale lembrar que os citados efei-
tos se restringem aos investidores 
de ações em bolsa e nada influen-
ciam em relação à economia e à 
vida real. 

O movimento da Petrobras tam-
bém pesou para outras estatais, que 
acabam pressionadas pelo temor de 
que o atual governo queira intervir 
nas políticas internas das empresas. 
Entre os destaques, a Eletrobras, 
com declíno de 5,24%, uma das 
maiores quedas do dia, além da BR 
Distribuidora, com queda de 4,1%.

ONU quer mais 
participação 
feminina em 
operações de paz

A Organização das Nações Uni-
das (ONU) quer aumentar a propor-
ção de mulheres que participam de 
operações de manutenção da paz 
para até 35% ao longo dos próxi-
mos 10 anos. O secretário-geral 
da ONU, António Guterres, fez o 
anúncio durante debate sobre o pa-
pel das mulheres na manutenção da 
paz, organizado pelo Conselho de 
Segurança da instituição.

Segundo Guterres, as mulheres 
podem ajudar a tranquilizar mora-
dores e ter acesso a mais informa-
ção. Ele disse ainda que a partici-
pação feminina é muito importante 
nos cuidados a vítimas de abuso 
sexual.

Guterres disse ainda que a ONU 
tem uma meta que gira entre 15 e 
35% de representação feminina no 
pessoal de manutenção da paz, in-
cluindo cargos militares, policiais, 
judiciários e de correções, até 2028.

Mais de 3,6 milhões de estudantes 
pediram isenção da taxa do Enem

Superou os 3,68 milhões o to-
tal de estudantes que solicitaram 
a isenção da taxa de inscrição do 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2019, de acordo com ba-
lanço divulgado nesta última sex-
ta-feira pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep). O resultado 
final, ou seja, se os pedidos foram 
aceitos ou não, será divulgado no 
dia 17 de abril, na Página do Par-
ticipante. 

No mesmo dia será divulgado o 

resultado das justificativas dos es-
tudantes que não pagaram o Enem 
2018 e que, por algum motivo, fal-
taram às provas. Para pedirem isen-
ção novamente este ano, esses estu-
dantes tiveram que apresentar uma 
justificativa da ausência. 

Para consultar o resultado, será 
necessário informar o CPF e senha 
criada na hora de fazer a solicita-
ção. O prazo para pedir a isenção 
da taxa do Enem terminou no últi-
mo dia 10. A taxa de inscrição deste 
ano foi de R$ 85.

Firjan: 14 UFs têm benefício 
maior que média de ativos

Estudo que a Federação das In-
dústrias do Rio de Janeiro (Firjan) 
acaba de divulgar revela que em 14 
estados brasileiros o valor médio 
das aposentadorias dos servidores 
inativos supera a média salarial 
dos ativos. No Amapá, por exem-
plo, os aposentados do Estado (R$ 
7.525) recebem quase o dobro dos 
ativos (R$ 4.568). Já a renda mé-
dia do brasileiro é de R$ 2.500. No 
Rio Grande do Sul, Minas Gerais 
e Santa Catarina a situação é ain-
da pior, já que além da diferença na 
remuneração, possuem mais servi-
dores inativos do que ativos.

No Rio de Janeiro, por exem-
plo, por muitos anos o avanço 
das despesas previdenciárias foi 
financiado por receitas de alta vo-
latilidade, a destacar as de royal-
ties, o que não permitiu mostrar o 
desequilíbrio financeiro do fundo 
da previdência.

No estudo, a federação também 
ressalta que nos últimos anos o 
avanço das despesas obrigatórias, 
em especial despesas de pessoal, 
foi financiado em muitos estados 
pelo aumento de impostos, sobretu-
do o Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços.
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O título do meu livro O Brasil Inevi-
tável se remete a dois pontos: o primeiro 
é que o Brasil é inevitável pelo que ele já 
passou, seja de bom ou de ruim. O que foi 
de bom – a mestiçagem, a formação de 
uma cultura mestiça, a abertura ao outro, 
a amplitude de um território, a vontade de 
uma presença no mundo – fica demon-
strado no livro por vários motivos. O que 
foi de ruim – a escravidão, a destruição da 
maioria dos povos indígenas, a desigual-
dade social, os conflitos internalizados – 
também está considerado até com mais 
vigor no livro.

Interessa saber que aquilo que nos 
formou foi inevitável e não se pode ficar 
chorando e se lamentando eternamente 
por isso ao ponto de nos paralisarmos. 
E aqui vai uma crítica ao presente: as 
lamúrias pelo passado nos fazem perder 
o senso do presente e do futuro.

Comparando: a Inglaterra não vive 
se lamentando que já foi um império 
cruel e explorador; a Bélgica não se 
mortifica diariamente por suas cruel-

dades inomináveis no Congo; os Es-
tados Unidos não choram diariamente 
pela Guerra Civil e pela escravidão; os 
gays ingleses não andam perturbados 
porque a Inglaterra criminalizava-os até 
muito recentemente; os cientistas ingle-
ses e a Universidade de Cambridge não 
criaram um dia de martírio pelo que fiz-
eram com seu último gênio verdadeiro 
Alan Turing pelo que o fizeram sofrer 
ao ponto de suicidar-se.

Enfim, o ponto inevitável do livro é 
que o Brasil é o que veio a ser através de 
sua história – muito sofrida para o povo 
e muito desigual, mas com resultado fi-
nal muito bom.

O segundo ponto da inevitabilidade 
do Brasil vem do argumento de que so-
mos algo especial no mundo e temos um 
potencial de crescimento como cultura e 
civilização como poucas nações atuais. 
Que, portanto, temos que nos entender-
mos melhor para traçarmos um caminho 
mais preciso e menos conturbado, com 
a participação de todos, e com a aber-
tura para o mundo.

q  Mércio Gomes
Ph.D em Antropologia, presidiu a Funai 

entre 2003 e 2007. Atualmente leciona na 
UFRJ. Autor de diversos livros, mantém o 

blog O Brasil Inevitável (obrasilinevitavel.
home.blog/).
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Lei adota nova 
sistemática à 
alocação do custo 
de aquisição do 
investimento

Por que o Brasil é inevitável

Corte de gastos na  
Previdência: fome e judicialização

Impactos contábeis e fiscais  
em operações de M&A

A alocação do preço pago 
por uma entidade para obten-
ção do controle de um ou mais 
negócios costuma ser um dos 
temas de maior complexidade 
na esfera contábil e fiscal dentro 
de operações de fusões e aqui-
sições ou M&A. Tal fato de-
corre das profundas alterações 
que a nossa legislação tributária 
sofreu para adequar as normas 
contábeis brasileiras aos pa-
drões internacionais de metodo-
logias contábeis – IFRS.

Dentre as alterações, a Lei 
12.973/2014 apresentou nova 
sistemática à alocação do custo 
de aquisição do investimento, 
bem como novas diretrizes ao 
reconhecimento e mensuração 
do ágio por rentabilidade futura 
(goodwill) e do ganho por com-
pra vantajosa (deságio).

Antes de adentrar na análise 
fiscal da aquisição de investi-
mento, importante destacar os 
aspectos contábeis da operação, 
vez que, a tratativa contábil e 
fiscal a ser empregada depende 
do fato desta se realizar entre 
partes dependentes (entidades 
sob controle comum) ou inde-
pendentes (sem relação de con-
trole entre as entidades envolvi-
das).

Operações de aquisição de 
investimento entre partes inde-
pendentes devem ser registradas 
de acordo com as orientações do 
Pronunciamento Técnico CPC 
15 (R1), convergente à norma 
internacional IFRS 3, que tra-
ta da combinação de negócios, 
assim definida como “uma ope-
ração ou outro evento por meio 
do qual um adquirente obtém 
o controle de um ou mais ne-
gócios, independente da forma 
jurídica da operação”.

Nos termos do CPC 15, o 
reconhecimento contábil da 
combinação de negócio, pelo 
método de aquisição, exige (i) 
identificação do adquirente; (ii) 
determinação da data de aqui-
sição; (iii) reconhecimento e 
mensuração dos ativos identifi-
cáveis adquiridos, dos passivos 
assumidos e das participações 
societárias de não controladores 
na adquirida; e (iv) reconhe-
cimento e mensuração do ágio 
por expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill) ou do ganho 
proveniente de compra vanta-
josa.

Ou seja, o adquirente será 
obrigado a reconhecer e men-
surar, na data da aquisição, se-
paradamente, os ativos identifi-
cáveis adquiridos e os passivos 
assumidos, do ágio por rentabi-
lidade futura (goodwill) ou do 
ganho proveniente de compra 
vantajosa gerado na operação.

Seguindo as mesmas diretri-
zes do regramento contábil, a 
legislação fiscal determina que 
o contribuinte que avaliar inves-
timento pelo valor de patrimô-
nio líquido deverá, por ocasião 
da aquisição da participação, 
desdobrar o custo de aquisi-
ção (preço de compra) em: (i) 
valor de patrimônio líquido na 
época da aquisição; (ii) mais ou 
menos-valia, que corresponde à 
diferença entre o valor justo dos 
ativos líquidos da investida, na 
proporção da porcentagem da 

participação adquirida, e o valor 
de patrimônio líquido na época 
da aquisição; e (iii) ágio por 
rentabilidade futura (goodwill) 
ou ganho por compra vantajo-
sa, que corresponde a diferença 
entre o custo de aquisição do 
investimento e o somatório do 
patrimônio líquido e da mais ou 
menos-valia.

No que diz respeito ao tra-
tamento fiscal dado à mais ou 
menos-valia, bem como ao goo-
dwill e ganho por compra van-
tajosa, a legislação determina 
que tais montantes sejam regis-
trados na conta de investimento 
da adquirente por meio de sub-
contas distintas, bem como que 
o valor da mais ou menos-valia 
seja baseado em Laudo de Alo-
cação do Preço de Compra (PPA 
– Purchase Price Allocation), 
que determina o valor justo dos 
ativos e passivos da sociedade 
adquirida, para fins de mensu-
ração do custo de aquisição, o 
qual deverá ser protocolado na 
Secretaria da Receita Federal 
até o último dia útil do 13º mês 
subsequente ao da aquisição da 
participação.

Cumpridos tais requisitos 
ao desdobramento do custo de 
aquisição, a legislação fiscal na-
cional estabelece os seguintes 
efeitos fiscais para:

Mais ou menos-valia:
– O ganho ou a perda 

admitido(a) pela investidora em 
decorrência da variação do in-
vestimento, por ajustes dos ati-
vos e passivos da investida, re-
fletidos na investidora mediante 
equivalência patrimonial, desde 
que devidamente registrados 
em subcontas vinculados a mais 
ou menos-valia correspondente, 
poderão ser diferidos e compu-
tados na determinação do lucro 
real do período de apuração em 
que o contribuinte alienar ou li-
quidar o investimento (os valo-
res deverão ser controlados fis-
calmente na Parte B do Lalur);

– Para fins de mensuração 
do ganho ou perda de capital 
na alienação ou liquidação do 
investimento, será considerado 
o valor do patrimônio líquido 
registrado na contabilidade do 
contribuinte somado aos sal-
dos existentes nas subcontas da 
mais ou menos-valia;

– Após evento especial (ab-
sorção do patrimônio da inves-
tida pela investidora), o saldo de 
mais ou menos-valia de ativos 
evidenciado em subconta pas-
sará a integrar definitivamente 
o custo de aquisição do inves-
timento para fins fiscais, pas-
sando a ser dedutível mediante 
sua realização, seja para fins 
de cálculo de ganho de capital, 
seja pela realização do ativo, 

mediante depreciação, amorti-
zação, exaustão, alienação ou 
baixa.

O art. 186 e 187 da IN 
1.700/17 estabelecem que a di-
ferença entre o valor da mais ou 
menos-valia registrado conta-
bilmente na data de aquisição da 
participação societária e o valor 
lançado em contrapartida à con-
ta que registra o bem ou direito 
que lhe deu causa, em decorrên-
cia do evento de incorporação, 
fusão ou cisão, será excluída ou 
adicionada, respectivamente, ao 
lucro líquido para apuração do 
lucro real e do resultado ajusta-
do à medida que o bem ou direi-
to for sendo realizado, inclusive 
mediante depreciação, amorti-
zação, exaustão, alienação ou 
baixa.

Por força da alínea “c” do 
inciso III do art. Art. 186 da IN 
1.700/2017, o aproveitamento 
fiscal da mais-valia como in-
tegrante do custo de aquisição 
será comprometido nos casos 
em que houver alienação ou 
baixa do ativo que tenha dado 
causa a mais-valia, ao passo que 
o saldo existente na contabilida-
de não poderá ser considerado 
como integrante do custo.

Goodwill:
– A amortização fiscal do 

goodwill será possível quando 
do confronto, em um mesmo 
acervo patrimonial, do ágio por 
rentabilidade futura (goodwill) 
escriturado pela investidora 
com os lucros advindos da em-
presa investida (que justifique o 
pagamento desse sobre preço), 
e desde que decorrentes entre 
partes não relacionadas, à razão 
de 1/60 (um sessenta avos), no 
máximo, para cada mês do perí-
odo de apuração.

Ganho por compra vanta-
josa

– O valor do ganho por com-
pra vantajosa deverá ser exclu-
ído via Lalur no momento da 
aquisição do investimento e adi-
cionado nas hipóteses previstas 
de realização do investimento 
(alienação ou baixa do investi-
mento e evento especial);

– Após evento especial (ab-
sorção do patrimônio da inves-
tida pela investidora), o ganho 
por compra vantajosa deverá ser 
computado na determinação do 
lucro real dos períodos de apu-
ração subsequentes à data do 
evento, à razão de 1/60, no mí-
nimo, para cada mês do período 
de apuração. 

Destaca-se, por fim, que o 
não cumprimento dos requisitos 
fiscais, implica (i) o não apro-
veitamento da mais-valia como 
integrante do custo de aquisição 
do bem e a obrigatoriedade de 
considerar a menos-valia como 
integrante do respectivo custo; 
(ii) a não amortização fiscal do 
ágio por rentabilidade futura 
(goodwill), à razão de 1/60; e 
(iii) o não aproveitamento do di-
ferimento em 1/60 da tributação 
do ganho por compra vantajosa.

q  Mariana Collaço
de Meira

Advogada da Área Corporativa do 
escritório Marins Bertoldi.

Em meio à dificuldade de seguir com 
a tramitação do projeto de reforma da 
Previdência no Congresso Nacional, foi 
noticiada nessa semana na mídia que o 
governo planeja buscar caminhos para-
lelos para cortar os gastos públicos com 
a Previdência.

O Governo Bolsonaro enfrenta 
dificuldades políticas para articular a 
aprovação da Proposta de Emenda Con-
stitucional (PEC) 6/2019 junto aos par-
lamentares, que questionam o papel de 
liderança do governo e desejam retirar 
da reforma as alterações relacionadas 
ao Benefício de Prestação Continuada 
(BPC), pago a idosos em situações de 
miserabilidade, assim como as mudan-
ças relacionadas às regras da aposen-
taria rural.

Agora é ventilada na mídia a inten-
ção de se elaborar por parte do governo 
um plano para reduzir as aposentadorias 
por invalidez. A ideia é que as perícias 
médicas sejam “aprimoradas” de modo 
que segurados ainda em condições de 
trabalhar possam voltar à ativa, ainda 
em que função distinta da anterior.

Tal corte de gastos públicos como 
consequência desse plano não será 
possível sem nada menos que o agra-
vamento da incapacidade do segurado, 
que voltaria a trabalhar, ou que a fome. 
Não é exagero dizer que o trabalhador 
incapacitado, sem poder trabalhar ou 
receber benefício, terá dificuldade para 
trazer alimentos para casa e para a sua 
família.

Não bastasse tal consequência, ainda 
decorreria da implantação de plano de 
tal espécie por parte do governo o que 
ocorre quando o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) falha em conferir 
a proteção social aos segurados que dela 
necessitam: o aumento da judicializa-
ção.

É natural que trabalhadores entrem 
com processo na Justiça para receberem 
o que tem direito. A maioria das ações 
são ganhas, já que a tendência é de que 
os profissionais da área previdenciária 
não banalizem esse tipo de ação, de 
modo a buscar o Judiciário quando o 

segurado realmente é incapaz e há base 
probatória, ou seja, exames e outros 
documentos que atestem a sua incapa-
cidade laboral.

A pergunta é: vale a pena economizar 
recursos públicos às custas da piora da 
saúde do trabalhador, de sua vulnerabi-
lidade social e da sobrecarga do Poder 
Judiciário?

De acordo com o que tem sido noti-
ciado, as estimativas iniciais da aplica-
ção do plano preveem uma poupança de 
aproximadamente R$ 100 bilhões em 
dez anos. Contudo, mesmo para quem 
crê que o trabalhador incapacitado pode 
pagar pelo déficit da Previdência, as 
previsões podem ir por água abaixo: 
mais judicialização implica em mais 
gastos por parte do INSS com honorári-
os sucumbenciais e pagamento de juros 
após perderem as ações na Justiça rela-
cionada ao pagamento dos benefícios. 
Esse fator parece ter ficado de fora da 
conta do governo.

É evidente que o governo está corre-
to em relação a buscar uma reforma no 
sistema previdenciário do país, assim 
como outras maneiras de poupar recur-
sos públicos e resolver os problemas da 
Previdência.

Entretanto, assim como os próprios 
parlamentares questionam alterações 
em regras relacionadas a benefícios 
para idosos e trabalhadores mais vul-
neráveis, não são os trabalhadores in-
capacitados que devem ser penalizados 
pelo déficit. É cada vez mais necessário 
que os governos deixem de pensar ap-
enas na questão financeira e lembrem de 
todas as discrepâncias sociais existentes 
no país.

q  João Badari
Sócio do Aith, Badari e Luchin Advogados.

Mais ações na justiça 
significam gastos com 
honorários e juros
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Reforma tributária 
complicada e injusta

O governo vai no caminho certo ao pretender reduzir 
o peso dos impostos sobre a produção e os salários. Mas 
uma das propostas em estudo, anunciada pelo secretário 
da Receita Federal, Marcos Cintra, que prevê taxar cada 
transação feita – seja comercial ou de serviços – com 
uma alíquota baixa traz dois problemas preocupantes.

O primeiro é que, em vez de simplificar, parece criar 
um peso burocrático inédito. A ideia é que as pessoas 
peçam a nota fiscal de cada compra e possam, após se ca-
dastrarem, receber uma devolução sobre o que gastaram 
em comidas e remédios, por exemplo.

(Os mais velhos podem ter se lembrado do Seu Talão 
Vale um Milhão, em que as pessoas ficavam na fila em 
ônibus e quiosques nas praças para trocar notas que so-
mavam um determinado valor por cupons e concorrer a 
prêmios; a proposta de Cintra parece uma versão ciber-
nética dos envelopes da década de 60)

O sistema é complicado, cria um Big Brother toman-
do conta de tudo que um cidadão gasta e parece ignorar 
que mais de um terço dos domicílios brasileiros não têm 
acesso à internet, e que 63 milhões de pessoas não uti-
lizam a rede.

O segundo problema é pior. A proposta vai no sentido 
de se tributar o consumo, deixando em segundo plano 
os impostos sobre a renda. O secretário da Receita até 
contrariou o ministro Paulo Guedes, que já disse que di-
videndos e juros sobre capital próprio seriam taxados. 
Marcos Cintra diz que a questão está em estudos e deu 
a entender que não será implementada. Da mesma fora, 
os bancos teriam um sistema de impostos especial, dife-
rente das demais empresas.

Cerca de 65% dos impostos no Brasil incidem sobre 
o consumo; no Chile, a proporção é de 52%; no México, 
54%; no Japão, 18%; nos Estados Unidos, 17%. A média 
mundial é de 35%. Já a tributação sobre a renda tem uma 
participação inferior a 30% aqui, uma das menores do 
mundo. Nos Estados Unidos supera os 40%; na Austrália 
e Nova Zelândia, chega perto de 60%; na Dinamarca su-
pera este percentual.

Cobrar impostos sobre o consumo é regressivo, ou 
seja, tributa igualmente pessoas com rendas desiguais. 
A reforma tributária é necessária para reduzir a burocra-
cia, ampliar o número de contribuintes e elevar a justiça 
social. É difícil conciliar interesses da União, estados e 
municípios. Não precisa de mais um complicador.

Aposentado sem contribuição
A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Pú-

blico da Câmara dos Deputados debate nesta terça-feira, 
às 9h30, a reforma da Previdência, com destaque para as 
implicações do fim do FGTS e da multa de 40% aplicada 
em caso de demissão sem justa causa para trabalhadores 
que já se aposentaram.

A justificativa do governo de que o FGTS é uma pro-
teção contra o desemprego, o que não afeta o aposen-
tado, “é totalmente sem fundamento”, explica Mario 
Avelino, presidente do Instituto Fundo de Garantia do 
Trabalhador.

“Com base nesta justificativa, também posso propor 
acabar com a contribuição previdenciária do trabalhador 
aposentado (8%, 9% ou 11%) e a da empresa sobre o 
salário deste trabalhador (20%), pois o trabalhador apo-
sentado já está segurado e sua contribuição não muda em 
nada seus benefícios previdenciários”, afirma o especial-
ista. O evento acontecerá no Auditório Nereu Ramos na 
Câmara dos Deputados.

13º na Bolsa dos outros
“Bolsa Família é um projeto para tirar dinheiro de quem 

produz e dá-lo a quem se acomoda, para que use o título 
de eleitor e mantenha quem está no poder.” Este era o Jair 
Bolsonaro deputado, fevereiro de 2011. Popularidade em 
baixa faz pimenta na Bolsa dos outros virar refresco.

Rápidas
A Abimaq realiza a 4ª Rodada de Negócios, nesta 

segunda-feira, em São Paulo (bit.ly/2HVOELQ), e a 
5ª Rodada de Negócios, dia 26, no Rio de Janeiro (bit.
ly/2HWgSpW) *** Neste sábado, das 12h às 18h, o 
Shopping Jardim Guadalupe promove a Feira de Adoção 
de Animais Me dê um Lar *** O auditor fiscal Leôni-
das Quaresma, supervisor da Equipe de Malha Fiscal da 
Delegacia da Receita no RJ, fará palestra sobre Imposto 
de Renda 2019 – quais bens precisam ser declarados, 
nesta segunda, das 17h30 às 19h30, no Instituto dos Ad-
vogados Brasileiros (IAB), no Centro do Rio. Inscrições 
em iabnacional.org.br/eventos *** Nesta terça-feira, 
das 8h30 às 12h, a ESPM Rio reúne autores do livro 
Aspectos Jurídicos Das Novas Tecnologias (Inovações) 
Disruptivas e especialistas das áreas de Tecnologia e 
Comunicação para debater o papel do Direito na eco-
nomia criativa. Inscrição: evento.espm.br/confirmacao.
aspx?ide=VGdPHmONzMQ=

BRASIL HOLANDA DE INDÚSTRIA S.A.
Companhia Fechada

CNPJ nº 33.133.505/0001-83 - NIRE 333.0005580-1
Ata da AGE realizada em 31/01/19. 1. Data, hora e local: No dia 31/01/19, 
às 10h, na sede social da Brasil Holanda de Indústria S.A. (“Cia.”), localizada 
na Av. N. S. de Copacabana 1133, sala 1503, RJ. 2. Convocação e Presen-
ça: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto 
no Art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, por estarem presentes à assembleia 
acionistas representando 100% do capital social da Cia.. 3. Mesa: Presiden-
te: Benjamin Rothstein; Secretário: Denis Kaller Rothstein. 4. Ordem do dia: 
deliberar sobre: (i) aprovação do pagamento de Juros sobre o Capital Próprio 
- “JCP”, relativos ao mês de 01/2019; e (ii) aprovação prévia do pagamento de 
JCP para os Demais meses do ano de 2019. 5. Deliberações: Os acionistas 
presentes discutiram e, por unanimidade, foram tomadas as seguintes deli-
berações: 5.1. Registrar que a ata que se refere a presente Assembleia será 
lavrada na forma de sumário e publicada com a omissão das assinaturas de 
acionistas, conforme facultam os §§1º e 2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76. 5.2. 
Aprovar o pagamento de JCP no valor total de R$180.000,00, referente ao 
mês de 01/2019, calculado com base em balancete levantado em 30/01/19, 
equivalente a aproximadamente R$0,53 por ação, do qual ainda haverá a 
retenção de 15% de IR na fonte. O pagamento de JCP, no que respeita aos 
demais meses de 2019, observará os limites, a forma e o prazo previstos 
nas legislações aplicáveis. A AGO que aprovar as DFs. relativas ao exercício 
social de 2019 deliberará a respeito da imputação de JCP ao dividendo obri-
gatório do exercício; 5.3. Aprovar a autorização de pagamento de JCP pela 
Cia., calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à varia-
ção, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, até o valor do lu-
cro acumulado no mês, observados os limites, forma e o prazo previstos nas 
legislações aplicáveis; e 5.4. Aprovar que a administração da Cia. adote todas 
as providências necessárias para o pagamento de JCP, nos termos do item 
5.2 acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados 
os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida 
e achada conforme, foi assinada pelos presentes. RJ, 31/01/19. Assinaturas. 
Mesa (Presidente: Benjamin Rothstein / Secretário: Denis Kaller Rothstein). 
Acionistas: Tobias Fenster, Jayme Arthur W. Budiansky, Sylvain Rothstein, 
Sonja Nussbaum Rothstein, Benjamin Rothstein, Berty Ruth Rothstein Biron, 
Riva Rozenberg, Israel Rozenberg, Marcos Arthur Souhami, Luiza Mary Sou-
hami Cohen Zaide, Luis Souhami Filho, Nelson Victor Souhami, Luciene Sou-
hami Levy, Adryanne de Almeida Guimarães, Gabriel Bouzada Rozenberg, 
Alain Biron, Denis Kaller Rothstein, Bianca Kaller Rothstein Sukman, Dan 
Kaller Rothstein e Bruno Kaller Rothstein. JUCERJA em 08/04/19, sob o nº 
3574251. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

LICEU FRANCO BRASILEIRO S/A
CNPJ Nº 33.547.449/0001-23

Assembleia Geral Ordinária - Convocação - Ficam convocados os 
Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 
26 de abril de 2019 em sua sede social à Rua das Laranjeiras, 5/11/13/15, 
Laranjeiras, às 15:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia: A) Aprovação das Demonstrações Contábeis do Exercício Social 
encerrado em 31/12/2018; B) Deliberação sobre o Resultado do Exercício; 
C) Fixação de Honorários da Diretoria, e D) Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2019. A Diretoria

CARTA GOIÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS S.A.
CNPJ/MF n° 03.752.385/0001-31

Aviso aos Acionistas. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na 
sede da Cia., localizada na Rua da Assembleia, 10, sl. 3716 - Centro - Rio 
de Janeiro - RJ, CEP: 20.011-901, os documentos a que se refere o art. 133 
da Lei n° 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/18. Niterói/
RJ, 20/03/2019. A Diretoria.

FLUMINENSE INDUSTRIAL S.A.
CNPJ/MF nº 27.626.647/0001-80

Aviso aos Acionistas. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na 
sede da Cia., localizada na Av. Fued Moises, nº 4 a 114, Tribobó S. Gonçalo/
RJ, os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao 
exercício social findo em 31/12/18. S. Gonçalo/RJ, 20/03/2019. A Diretoria.

CARTA FABRIL S.A.
CNPJ/MF nº 18.369.472/0001-81

Aviso aos Acionistas. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede 
da Cia., localizada na Av. Fued Moises, nº 4 a 114, Tribobó S. Gonçalo/RJ, os 
documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício 
social findo em 31/12/18. S. Gonçalo/RJ, 20/03/2019. A Diretoria.

Ipea: tem mais aposentadorias  
rurais do que população declarada
Estudo comparou 
dados de 
trabalhadores 
urbanos e  
do campo

 

Cerca de nove em cada 
dez aposentadorias rurais 
(87%) foram concedidas 
por via judicial. Segundo 
levantamento feito pelo Ins-
tituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea), ligado 
ao Ministério da Economia, 
ressalta que há mais benefí-
cios pagos nas áreas rurais 
do que a população residen-
te em idade de receber apo-
sentadoria, mesmo levando 
em conta de que a esperan-
ça de vida e as condições 
de saúde dos trabalhadores 
rurais não justificam idade 

inferior para obter a aposen-
tadoria na zona rural. Foi le-
vado em consideração estu-
dos publicados no semestre 
passado, com dados secun-
dários da Secretaria de Pre-
vidência Social, do INSS e 
do IBGE, o Ipea mostra que

Estimativas do estudo 
“Devemos unificar as ida-
des de elegibilidade das 
previdências urbana e ru-
ral?”, publicado em novem-
bro passado, compararam as 
sobrevidas (pós-benefício) 
daqueles que se aposen-
taram no INSS por idade 
(excluído tempo de contri-
buição) a partir dos 65 anos, 
das clientelas urbana e ru-
ral, conforme o sexo. Um 
dos autores do estudo, Luiz 
Henrique Piva escreveu à 
Agência Brasil que “bene-
ficiários homens da clien-
tela rural parecem viver um 
pouco mais do que da clien-
tela urbana; beneficiárias 
mulheres da clientela rural 
parecem viver um pouco 

menos do que da clientela 
urbana. Na média, não há 
diferença e, nos dois casos, 
mulheres vivem mais do 
que homens”.

Segundo Piva, metade 
dos homens urbanos viviam 
além dos 81,3 anos. Já me-
tade dos homens rurais vi-
viam além dos 82,8 anos. 
Conforme o pesquisador, 
metade das mulheres urba-
nas ultrapassa os 87,5 anos. 
Na área rural, metade das 
mulheres passava dos 85,8 
anos. De acordo com o au-
tor, os trabalhadores rurais, 
em termos relativos, “en-
frentam situação um pouco 
pior do que trabalhadores 
urbanos”. Por exemplo: 
77,2% dos trabalhadores 
homens rurais começaram a 
trabalhar antes dos 14 anos, 
contra 43,7% dos trabalha-
dores urbanos.

Piva pondera que “como a 
população brasileira é majo-
ritariamente urbana, a maior 
parte das pessoas vivendo em 

situação de vulnerabilidade 
também está em área urbana”. 
Por exemplo: entre as pesso-
as que começaram a trabalhar 
com menos de 14 anos, 46,2% 
são homens urbanos, con-
tra 17,2% de homens rurais. 
“Logo, se o objetivo é que o 
benefício previdenciário aten-
da a pessoas em situação de 
vulnerabilidade, ele não po-
deria estar voltado exclusiva-
mente para a clientela rural,” 
argumentou.

Em outro estudo, Previ-
dência Rural no Brasil, pu-
blicado em agosto de 2018, 
o Ipea assinala a maior parte 
do déficit nominal da Previ-
dência Social (R$ 182,4 bi-
lhões em 2017) tem origem 
rural (R$ 110,7 bilhões). 
“Representando aproxima-
damente 61% do déficit to-
tal”, descreve o texto. Neste 
estudo é assinalado o núme-
ro maior de beneficiários 
(9,3 milhões) que o total da 
população rural com 55 anos 
ou mais (6,2 milhões).

Dívidas junto ao governo podem ser pagas pela internet
A internet poderá ser uti-

lizada por pessoas, empre-
sas e associações pagarem 
dívidas junto ao governo 
federal . A ferramenta, que  
foi disponibilizada pela 
Advocacia-Geral da União 
e anunciada nesta sexta-
feira pelo órgão, está dis-
ponível como uma das fun-
cionalidades da plataforma 
Sapiens, hospedada no site 
da AGU.

O sistema também per-
mitirá a consulta dos débi-

tos na dívida ativa e a rea-
lização de simulações sobre 
formas de pagamento, como 
parcelamentos. O devedor 
poderá optar pela modali-
dade de quitação e efetuá-la 
por meio da plataforma Sa-
piens. São passíveis dessas 
operações as dívidas sob a 
responsabilidade da Pro-
curadoria-Geral da União 
(PGU) e Procuradoria-Geral 
Federal (PGF). O devedor 
que quiser fazer uso do ser-
viço deve consultar se seu 

débito se enquadra nessa 
condição.

Para acessar o sistema, a 
pessoa física ou jurídica deve 
ter um certificado digital. 
Este é uma espécie de iden-
tificador adotado para fazer 
transações ou assinar docu-
mentos pela Internet. O cer-
tificado é adquirido por meio 
de entidades que prestam este 
serviço. O Instituto de Tec-
nologia da Informação (ITI) 
traz uma lista de entidades 
deste tipo.

A AGU argumenta que o 
serviço vai facilitar tanto a 
conferência quanto o paga-
mento dos débitos. A expec-
tativa do órgão é que essa 
ferramenta facilite os paga-
mentos, revertendo na arre-
cadação do governo junto a 
seus devedores. O órgão ela-
borou uma cartilha para dar 
apoio a quem desejar fazer 
uso da plataforma. O mate-
rial explica o passo a passo 
e o que fazer para conseguir 
utilizar o recurso.

 Setor de serviços 
continua caindo

Na segunda queda seguida, 
o volume de serviços no país 
recuou 0,4% na passagem de 
janeiro para fevereiro. Entre 
dezembro e janeiro registrou 
queda de 0,4%. Os dados são 
da Pesquisa Mensal de Servi-
ços (PMS), divulgados nesta 
sexta-feira pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). Nos outros tipos 
de comparação, no entanto, 
o setor de serviços apresenta 
altas: 3,8% na comparação 
com fevereiro do ano passa-
do, 2,9% no acumulado do 
ano e 0,7% no acumulado 
de 12 meses. Na passagem 
de janeiro para fevereiro, 
três das cinco atividades de 
serviços pesquisadas pelo 
IBGE tiveram queda: trans-
portes, serviços auxiliares 
aos transportes e correio 
(-2,6%), outros serviços 
(-3,8%) e serviços prestados 
às famílias (-1,1%). .

Brasil e Argentina 
discutem alimentos

O fortalecimento da pro-
dução de alimentos para 
o mundo foi tratado nesta 
sexta-feira em reunião do 
vice-presidente da Repúbli-
ca, Hamilton Mourão, com a 
vice-presidente da Argentina, 
Gabriela Michetti. “Temos 
plenas condições de juntos 
e também com outros inte-
grantes do Mercosul abaste-
cermos o mundo daquilo que 
é fundamental para a vida de 
cada um, que é o alimento”, 
disse Mourão após a reunião. 
De acordo com os últimos 
resultados mensais da ba-
lança comercial do Brasil, o 
agronegócio foi responsável 
por 52,2% de todas as ex-
portações brasileiras no mês 
de março. O país vendeu ao 
mercado externo US$ 8,35 
bilhões, o que representa uma 
alta de 5,9% em relação ao 
mesmo período do ano passa-
do. Esse valor é recorde para 

março, desde que começou a 
série histórica, em 1997.

ONU quer mulheres 
defendendo a paz

A Organização das Nações 
Unidas (ONU) quer aumentar 
a proporção de mulheres que 
participam de operações de 
manutenção da paz para até 
35% ao longo dos próximos 
10 anos. O secretário-geral da 
ONU, António Guterres, fez o 
anúncio durante debate sobre 
o papel das mulheres na ma-
nutenção da paz, organizado 
pelo Conselho de Segurança 
da instituição. Segundo Guter-
res, as mulheres podem ajudar 
a tranquilizar moradores e ter 
acesso a mais informação. Ele 
disse ainda que a participação 
feminina é muito importante 
nos cuidados a vítimas de abu-
so sexual e que a ONU tem 
uma meta que gira entre 15 e 
35% de representação femini-
na no pessoal de manutenção 
da paz, incluindo cargos mili-

tares, policiais, judiciários e de 
correções, até 2028.

STF julgará novo 
habeas corpus de Lula

O plenário da Segunda 
Turma do Supremo Tribunal 
Federal (STF) vai julgar um 
novo pedido de habeas cor-
pus protocolado pela defesa 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. O caso deveria 
ser decidido eletronicamente 
pelos ministros do colegiado, 
mas um pedido de destaque 
do ministro Gilmar Mendes 
levou o caso para análise pre-
sencial. A data do julgamento 
ainda não foi marcada. No 
recurso, a defesa de Lula pre-
tende a revisão da condena-
ção do ex-presidente no caso 
do triplex do Guarujá. Em 
novembro do ano passado, o 
ministro do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) Felix Fischer 
rejeitou o mesmo pedido. 



n Monitor Mercantil Sábado, domingo e segunda-feira, 13, 14 e 15 de abril de 20194 Negócios & Empresas

Dicas (argentinas) para  
beber, comer e viver!

Finalizamos a série sobre Mendoza com a parte sempre 
muito apreciada: dicas! Vou listar aqui alguns lugares (ba-
res, restaurantes e vinícolas) apreciados em Buenos Aires 
e Mendoza, seguidos de vinhos degustados e que destaco 
da última visita.

Gran Bar Danzon, Buenos Aires
Já um clássico da noite “gourmet e fervida” portenha. 

Misto de bar e restaurante, com ambientes distintos, músi-
ca boa, ótima seleção de vinhos e drinks. Cardápio sofisti-
cado para petiscar e jantar. Segue ate 4h da manhã!

Malbequeria – Buenos Aires
O nome já anuncia…um bar de vinhos. Situado no co-

ração de Palermo Viejo, a Malbequeria vende mais do que 
Malbec e conta com um ambiente múltiplo agradável, 
com área externa e interna – loja, restaurante e jardim de 
inverno. Fica anexa ao restaurante de carnes Lo de Jesus.

La Cabrera – Buenos Aires
Clássico da parrilla portenha – dispensa apresentações. 

Vá conferir!

El Palenque – Mendoza
Charmoso bar mendocino com uma deliciosa empana-

da, de massa delicada. Cervejas no ponto!

Azafran – Mendoza
Cozinha de autor, muito disputado, só aceita pedidos 

de menu composto: de 2 a 6 porções – alguns harmoni-
zados. Devo dizer que muitos saem satisfeitos, mas, para 
mim, metade dos pratos corresponderam à fama do local, 
especialmente o risoto de lagostins. Mesmo assim, vale 
conferir.

Restaurante Bodega la Azul – Tupungato
De beira de estrada, parece um restaurante simples de 

comida mineira, pelo espírito, boa comida e preço hones-
to. Bem no meio do Valle de Uco e suas bodegas milioná-
rias. O vinho é simples. Funcionou bem como uma parada 
entre as degustações.

Osadia de Crear Susana Balbo – Luhan de Cuyo
Restaurante dentro da Bodega. Também baseado em 

menus degustações, de 3 ou 5 etapas, harmonizados. Per-
feito do início ao fim! Vale pelo local, serviço, vinhos e 
pratos riquíssimos!

Bodega Luigi Bosca
Luigi Bosca surgiu da associação entre duas famílias de 

imigrantes – italianos (Luigi Bosca) e espanhóis (Arizu, 
atual proprietária). Primam pela correção e elegância dos 
vinhos, que mais uma vez foram confirmados. Destaco: 

Luigi Bosca de Sangre 2016 (Malbec 85%, Syrah e 
Merlot): Nariz de frutas vermelhas, negras e especiarias 
doces, muito equilibrado e exuberante em boca.

Riesling las Compuertas 2018: ótima acidez e aromas 
elegantes de frutas cítricas e flores;

Icono Luigi Bosca 2011: como um ícone – intenso, se-
doso, com bouquet de grande complexidade.

Bodega Susana Balbo
Enóloga pioneira e de competência reconhecida mundial-

mente. A visita à vinícola já vale a viagem – lindíssima com-
binação com a paisagem! Vinhos potentes, com boa integra-
ção da madeira, que ajudam na construção de aromas ricos, 
sem ofuscar a tipicidade das castas e do terroir. Destaco:

Ben Marco Expresivo 2017: 80% Malbec, 20% Cab. 
Franc – Concentrado, poderoso.

Brioso 2017 (Corte bordalês): Frutas maduras, notas 
sutis de baunilha, final longo e elegante.

Bodega Fabre Montmayou
Já citado no primeiro artigo, uma bodega argentina 

de origem francesa, com uma produção bem clássica e 
consistente. Seus Malbecs sempre exibiram isso, mas eu 
destaco dessa vez o Fabre Montmayou Cabernet Franc 
Reserva 2016: aromas de frutas vermelhas, com notas 
mentoladas. Fresco e elegante em boca.

Colomé Estate Torrontés: da Bodega Colomé, de Salta, 
este continua sendo o melhor torrontés argentino pra mim. 
Perfume riquíssimo, com frescor, toques cítricos, boa aci-
dez, volume em boca sem amargor no final.

Andeluna Pasionado Cabernet Franc: passando pela 
Bodega Andeluna, no Valle de Uco, provei este apaixo-
nante Cabernet Franc: frutas vermelhas integradas a notas 
de tabaco, café, chocolate. Encorpado, com taninos finos 
e longo em boca.

Para saber mais sobre eventos, turmas abertas de for-
mação em vinhos da Escola Cafa, de Bordeaux, entre ou-
tros projetos realizados por Miriam Aguiar, visite: miria-
maguiar.com.br

SENDAS S.A.
CNPJ No 31.911.548/0001-17 - NIRE Nº 33300132643

Convocação. Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em 
AGO/E, a realizar-se em sua sede social, na Rod. Presid. Dutra, 4674, São 
João de Meriti - RJ., no próximo dia 26/04/2019, às 10h, a fim de deliberar 
sobre as seguintes matérias: a) Relatório e contas da administração, 
balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras correspondente ao 
exercício social encerrado em 31/12/2018; b) Destinação do lucro líquido do 
exercício encerrado em 31/12/2018 e dividendos; c) Eleição da Diretoria e 
fixação dos seus honorários; e d) Outros assuntos de interesse da sociedade. 
São João de Meriti, 12/04/2019. Arthur Antônio Sendas Filho - Presidente.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA
CNPJ nº 33.618.356/0001-42

CONVOCAÇÃO - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária 
Em conformidade com o disposto no artigo 22 do Estatuto, ficam convocados 
todos os associados remidos e efetivos quites com suas anuidades, para 
comparecerem às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que se 
realizarão, no mesmo ato, em 1ª convocação, na sede desta Organização, 
na Rua Martins Ribeiro, 38 – 6º andar – Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, no dia 
29 de abril próximo, segunda-feira, às 09:30 horas. Não havendo “quorum” na  
1ª convocação, a 2ª e última se realizará com qualquer número, às 10:00 horas, 
no mesmo dia e no mesmo local. Ordem do dia. 1. Conforme arts. 19 e 20 do 
Estatuto, serão deliberadas as demonstrações financeiras, e o relatório anual 
apresentado pelo Sr. Diretor Presidente, referentes ao exercício encerrado 
em 31/12/2018, devidamente auditados pelos Auditores Independentes, e 
que se encontram à disposição dos associados na Gerência Financeira da 
Organização (e-mail: gilson.pinto@sbcirj.org.br). 2. Informação da atualização 
do Quadro de Associados. 3. Deliberação sobre alteração Estatutária, que, 
para fins de esclarecimento prévio, se restringe à: (i) alteração na redação do 
parágrafo terceiro, do art.18, a saber: Parágrafo Terceiro – O associado poderá 
se fazer representar nas Assembleias Gerais por procurador, que deverá ser, 
necessariamente, outro associado, efetivo ou remido, ou advogado, podendo o 
instrumento de procuração ser público ou privado, dispensado o reconhecimento 
de firma. (ii) inclusão do art. 44, a saber: Art. 44. Excepcionalmente, e para 
garantir a boa governança da SBCI, os atuais mandatos dos membros do 
Conselho Administrativo, eleitos na Assembleia Geral Extraordinária, realizada 
em 14 de junho de 2017, findarão antecipadamente no dia 29 de abril de 
2019, quando será realizada Assembleia Geral Extraordinária que deverá 
eleger os integrantes do Conselho Administrativo para o mandato 2019-2021.  
4. Eleição do Conselho Administrativo e Suplentes para o período 2019/2021. 
5. Deliberação sobre o valor global anual destinado à remuneração dos órgãos 
de administração da Organização. 6. Deliberação das alçadas de investimentos 
autorizadas pelo Conselho Administrativo e pela Diretoria Executiva. 

Cordialmente, Roberto Terziani - Presidente do Conselho Administrativo.

TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL de CITAÇÃO

Com Prazo de 30 dias, na forma abaixo. O Dr. Sandro Lúcio Barbo-
sa Pitassi, Juiz de Direito da 37ª Vara Cível da Comarca da Capital, 
FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele conheci-
mento tiverem, que, por seu intermédio, CITA BONSUCESSO CO-
MERCIO DE LIVROS LTDA - EPP (CNPJ 07.682.907/0001-27), 
que se encontra em local incerto e não sabido nos autos da ação 
pelo procedimento ordinário (proc. 0299869-22.2015.8.19.0001), 
proposta por GM MINISTER EDITORA LTDA, para responder aos 
termos da presente ação, no prazo de 15 dias (art. 219 do CPC), 
ciente de que, não o fazendo, presumir-se-ão aceitos como ver-
dadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial 
(Art. 344 do CPC) e será nomeado Curador Especial (art. 257, IV, 
do CPC). Ciente de que este Juízo funciona na Avenida Erasmo 
Braga, 115, salas 317, 319 e 321 do corredor A, CEP:20020-903, 
Centro, Rio de Janeiro - RJ. E para que chegue ao conhecimento 
de todos e fim de direito é expedido o presente edital que será 
publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade 
do Rio de Janeiro, Comarca da Capital, aos 17.01.2019. Eu, Maria 
Alice Gomes Massoni da Costa, mat. 01/13815, Chefe de Serven-
tia, o fiz digitar e subscrevo. (as) Dr. Sandro Lúcio Barbosa Pitassi, 
Juiz de Direito. 0260

Participação do agronegócio nas exportações 
brasileiras cresce 1,5% no mês de março
Valor da 
exportação

cai 5,3% na 
comparação com 
março de 2018

No mês de março, as ex-
portações do agronegócio 
somaram US$ 8,64 bilhões, 
valor 5,3% inferior aos US$ 
9,12 bilhões exportados em 
março de 2018. A queda do 
valor exportado ocorreu em 
função, principalmente, da 
queda dos preços internacio-
nais dos produtos exportados 
pelo Brasil. O índice de pre-
ço dos produtos exportados 
pelo agronegócio teve redu-
ção de 6,4%, porcentagem 
que foi em parte compensa-
da pela elevação de 1,2% no 
volume das exportações. 

A participação dos pro-
dutos do agronegócio nas 
exportações brasileiras, teve 

elevação de 1,5 ponto per-
centual, chegando a 47,6% 
de participação. O aumen-
to da participação ocorreu 
apesar da queda de 5,3% nas 
vendas externas dos produ-
tos do agronegócio, pois as 
exportações dos demais pro-
dutos apresentaram queda 
superior, de 14,2%.

As importações de produ-
tos do agronegócio também 
tiveram redução no mês, 
passando de US$ 1,29 bi-
lhão em março de 2018 para 
US$ 1,14 bilhão em março 
de 2019 (-11,9%). 

Os cinco principais seg-
mentos exportadores do 
agronegócio brasileiro fo-
ram: complexo soja (US$ 
3,98 bilhões; 46,0% do va-
lor exportado); carnes (US$ 
1,23 bilhão; 14,3% do valor 
exportado); produtos flores-
tais (US$ 1,10 bilhão; 12,7% 
do valor exportado); café 
(US$ 467,39 milhões; 5,4% 
do valor exportado); com-
plexo sucroalcooleiro (US$ 
392,70 milhões; 4,5% do va-
lor exportado).

A participação desses 
cinco principais segmentos 
foi de 83% do valor total 
exportado pelo agronegó-
cio brasileiro em março. No 
mesmo mês do ano ante-
rior, as exportações desses 
setores tiveram participa-
ção de 84,2% do valor total 
exportado em produtos do 
agronegócio. Ou seja, houve 
desconcentração nas expor-
tações do setor. 

O valor das exportações 
dos vinte demais setores do 
agronegócio foi de US$ 1,47 
bilhão, cifra 2,3% superior 
àquela de março de 2018, 
que foi de US$ 1,44 bilhão.

O principal segmento ex-
portador do agronegócio em 
março foi o complexo soja, 
que aumentou sua participa-
ção para 46% do valor total 
das exportações, com ven-
das externas de US$ 3,98 
bilhões. O volume exporta-
do de soja em grão foi recor-
de para os meses de março, 
atingindo 9,1 milhões de 
toneladas (+3%). Porém, a 
queda do preço internacio-

nal da commoditie em 6,8% 
fez com que o valor exporta-
do caísse 3,9%, chegando a 
US$ 3,30 bilhões.

As exportações de carnes 
caíram de US$ 1,35 bilhão 
em março de 2018 para US$ 
1,23 bilhão em março de 
2019 (-8,5%). Todos os ti-
pos de carnes apresentaram 
queda no valor exportado: 
carne de frango (US$ 557,96 
milhões; -3,9%); carne bo-
vina (US$ 529,45 milhões; 
-10,5%); carne suína (US$ 
105,70 milhões; -8,9%); e 
carne de peru (US$ 4,98 mi-
lhões; -72,2%).

O setor cafeeiro foi o úni-
co dentre os cinco principais 
segmentos do agronegócio 
brasileiro que apresentou 
crescimento das exporta-
ções em março de 2019. 
As exportações do produto 
subiram para US$ 467,39 
milhões (+12,3%), fruto do 
expressivo incremento de 
38,9% no volume exportado. 
O preço médio de exporta-
ção, porém, teve queda de 
19,1%.
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Relatório da Administração: Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração  da Companhia, submete à apreciação dos senhores  Acionistas 
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas,  para o exercício findo em 31/12/2018 Ficamos ao inteiro dispor, para quaisquer esclarecimentos que 
julgarem necessários. Rio de Janeiro,15 de abril de 2019.
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2018 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 1.612 258 3.400 644
Títulos e valores mobiliários 4 121 28 1.864
Contas a receber 48.526 43.553 69.815 67.184
Contas a receber - partes relacionadas 1.456 1.524 - 1
Estoques 1.052 1.662 1.052 1.662
Créditos com funcionários 994 758 1.189 888
Tributos a recuperar 15.726 8.153 23.011 11.873
Dividendos a receber - 4.765 - 765
Despesas Antecipadas 945 374 3.682 2.964
Instrumento derivativo financeiro (Swap) 2.294 - 2.163 -
Outros créditos a receber - - - 2.656
Outros ativos circulantes 739 138 976 190

73.348 61.306 105.316 90.691
Não Circulante
Contas a receber - 805 - 805
Títulos e valores mobiliários - - 46 -
Mútuo a receber - partes relacionadas 779 - 245 -
Créditos com funcionários - 38 - 38
Outros Créditos a receber - - 2.656 -
Despesas antecipadas 24 82 24 82
Instrumentos Financeiros Derivativos 5.820 1.923 5.820 1.923
Tributos a recuperar 315 315 315 315
Tributos diferidos 12.387 12.622 16.813 12.622
Depósitos judiciais 667 496 711 507
Investimentos 66.210 63.840 1.696 1.247
Imobilizado 7.743 6.580 67.964 66.169
Intangível 1.267 1.473 6.380 8.007

95.212 88.174 102.670 91.715
Total do Ativo 168.560 149.480 207.986 182.406
Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante
Fornecedores 6.234 3.913 12.846 8.092
Fornecedores - partes relacionadas 6.849 5.396 400 1.540
Empréstimos e financiamentos 38.873 36.485 53.735 43.774
Salários e Encargos Sociais 20.720 13.388 28.385 21.510
Imposto de renda e contribuição social - - 1.685 847
Tributos a Pagar 2.219 2.694 2.596 3.203
Juros sobre capital próprio e dividendos 
a pagar 1.996 3.992 1.996 3.992
Contas a pagar por aquisição societária 6.525 5.904 6.525 5.904
Instrumento derivativo financeiro - Swap - 336 - 336
Mútuo a pagar - 311 2.676 -
Provisões 2.254 - 3.173 -
Outros Passivos 668 313 793 465

86.338 72.732 114.810 89.663
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos 9.730 19.765 13.902 21.702
Mútuo a pagar 5.667 - 4.303 -
Contas a pagar por aquisição societária 2.193 4.612 2.193 4.612
Instrumentos financeiros derivativos 1.855 4.068 1.855 4.068
Tributos diferidos - - - 2.098
Provisão para riscos tributários, cíveis e 
trabalhistas 1.618 1.685 4.794 5.489

21.063 30.130 27.047 37.969
Patrimônio Líquido
Capital social 53.367 41.867 53.367 41.867
Reserva de capital 2.298 2.298 2.298 2.298
Reservas de lucros 4.772 2.453 4.772 2.453
Dividendos propostos 722 - 722 -
Patrimônio líquido atribuível aos proprietá-
rios da Controladora 61.159 46.618 61.159 46.618
Participações não controladores - - 4.970 8.156
Total do Patrimônio Líquido 61.159 46.618 66.129 54.774
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 168.560 149.480 207.986 182.406

Demonstração do Resultado 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Receita Líquida de Vendas e Serviços 208.042 187.761 327.237 236.502
Custo dos produtos vendidos
 e serviços prestados (177.894) (167.967) (282.214) (203.099)

Lucro Bruto 30.148 19.794 45.023 33.403
Despesas Operacionais
Gerais e administrativas (21.484) (29.536) (30.375) (41.116)

Resultado Equivalência Patrimônial 5.485 3.321 448 186
Lucro (Prejuízo) Operacional Antes 
do Resultado Financeiro 14.149 (6.421) 15.096 (7.527)
Resultado Financeiro
Receitas financeiras 5.543 1.771 6.331 2.383
Despesas financeiras (11.369) (7.902) (15.462) (8.518)

Lucro (Prejuízo) Antes do Imposto 
de Renda e da Contribuição Social 8.323 (12.552) 5.965 (13.662)
Correntes - - (4.613) (947)
Diferidos (892) 6.695 3.788 7.221

Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 7.431 (5.857) 5.140 (7.388)
Resultado Atribuível a:
Proprietários da Controladora 7.431 (5.857) 7.431 (5.857)
Participações não controladoras - - (2.291) (1.531)
Resultado por Lote de Mil Ações 
 Atribuível ao Controlador - R$
Básico 72,32 (62,50)
Diluído 68,85 -

Demonstração do Resultado Abrangente para o exercício findo 
em 31 de dezembro de 2018 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 7.431 (5.857) 5.140 (7.388)
Outros Resultados Abrangentes - - - -
Total do Resultado Abrangente 7.431 (5.857) 5.140 (7.388)
Resultado abrangente atribuível a:
Proprietários da Controladora 7.431 (5.857) 7.431 (5.857)
Participações não controladoras - - (2.291) (1.531)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 (Em milhares de reais)
Controladora e Consolidado

Capital 
Social

Reserva 
de Capital

Reservas de 
Lucros

Dividendos 
adicionais 
propostos

Lucros (prejuízos) 
Acumulados do 

exercício

Total atribuído 
aos controla-

dores

Participações 
não controla-

doresLegal Estatutária Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2016 41.861 1.555 1.165 13.099 64 (1.954) 55.790 - 55.790
Integralização de Capital 6 - - - - - 6 - 6
Prêmio de opções de ações - 743 - - - - 743 - 743
Juros sobre Capital Próprio propostos
 para pagamento no exercício seguinte - - - (4.000) - - (4.000) - (4.000)
Dividendos propostos pagos - - - - (64) - (64) - (64)
Prejuízo do exercício - - - - - (5.857) (5.857) (1.531) (7.388)
Absorção do prejuízo - - - (7.811) - 7.811 - - -
Participações não controladores oriundos
 da aquisição da Smartcoat - - - - - - - 9.687 9.687
Saldo em 31 de Dezembro de 2017 41.867 2.298 1.165 1.288 - - 46.618 8.156 54.774
Adoção inicial CPC 47/48 - - - - - (4.390) (4.390) (895) (5.285)
Saldo em 01 de Janeiro de 2018 41.867 2.298 1.165 1.288 - (4.390) 42.228 7.261 49.489
Aporte de capital 11.500 - - - - - 11.500 - 11.500
Lucro (prejuízo) do exercício - - - - - 7.431 7.431 (2.291) 5.140
Dividendos propostos - - - - 722 (722) - - -
Constituição da reserva sobre o lucro - - 152 2.167 - (2.319) - - -
Saldo em 31 de Dezembro de 2018 53.367 2.298 1.317 3.455 722 - 61.159 4.970 66.129

Demonstração dos Fluxos de Caixa para o Exercício Findo 
em 31 de Dezembro de 2018 (Em milhares de reais)

Fluxos de Caixa Controladora Consolidado
 das Atividades Operacionais 2018 2017 2018 2017
Prejuízo antes dos impostos 8.323 (12.552) 5.965 (13.662)
Ajustes:
Depreciação e amortização 330 2.287 14.682 12.204
Perda (ganho) na baixa
 de imobilizados e intangíveis 546 (503) 101 (561)
Equivalência patrimonial (5.485) (3.322) (448) (186)
Juros, variação monetária sobre
 empréstimos, atualização de
 derivativos e aquisição societária 152 8.116 1.511 8.224
Ganho por compra vantajosa (700) (2.391) (700) (2.391)
Provisão para riscos (68) 1.051 (695) 688
Perda estimada com créditos
 de liquidação duvidosa 540 1.015 (4.007) 1.356
Despesas com plano de opções de compra
 de ações reconhecida no exercício - 743 - 743
Baixa de investimento em controlada
 em conjunto - SCP - 36 - 36

3.638 (5.520) 16.409 6.451
Variação nos ativos e passivos:
Contas a receber (4.708) 10.757 2.181 6.606
Contas a receber - partes relacionadas 68 (1.524) 1 (1)
Estoques 610 (1.647) 610 (1.647)
Tributos a recuperar (7.573) (4.667) (11.138) (6.118)
Outros ativos e despesas antecipadas (1.482) (574) (1.912) (1.277)
Fornecedores 2.274 (1.658) 4.330 (1.988)
Fornecedores - partes relacionadas 1.453 5.696 (1.140) 1.840
Salários e encargos sociais 7.332 617 6.875 (868)
IR e CS passivo (657) - (2.519) 2.623
Tributos a pagar (475) (497) (607) (2.329)
Contas a pagar - partes relacionadas - 311 - -
Outros passivos 2.609 (315) 3.501 (354)
Impostos pagos - - (3.757) (2.723)
Caixa Líquido Gerado pelas
 Atividades Operacionais (549) 6.499 (3.575) (6.236)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Aplicação em títulos e valores mobiliários 117 (121) 1.790 (1.864)
Aumento de capital em investida - (300) - -
Aquisição de controlada em conjunto (R&R) - (2.200) - (2.200)
Aquisição de controlada (Smartcoat) - Princi-
pal (consolidado líquido do caixa adquirido) - (15.000) - (13.318)
Aquisição de bens do ativo imobilizado
 e intangível (1.786) (1.747)(14.909) (7.715)
Caixa recebido na venda de imobilizado - 567 380 962
Caixa Líquido Gerado pelas
 Atividades de Investimentos (1.669) (18.801)(12.739) (24.135)
Fluxo de Caixa Proveniente das
 Atividades de Financiamento
Aporte de capital 11.500 6 11.500 6
Ajuste adoção inicial CPC 47/48 (1.275) - (5.285) -
Dividendos recebidos 4.765 - 765 -
Juros de capital próprio e dividendos pagos (1.996) (3.996) (1.996) (3.996)
Mútuo a receber - partes relacionadas (779) - (245) -
Mútuo a pagar - partes relacionadas 5.356 - 6.979 -
Amortização do contas a pagar da aquisição
 da Priner Serviços - principal - (15.647) - (15.647)
Amortização do contas a pagar da aquisição
 da Priner Serviços - juros - (8.230) - (8.230)
Amortização do contas a pagar da aquisição
 da Smartcoat - principal (1.278) (750) (1.278) (750)
Amortização do contas a pagar da aquisição
 da Smartcoat - juros (98) (14) (98) (14)
Amortização de empréstimos - principal (48.575) (19.275)(56.582) (22.011)
Captação de empréstimos 36.939 58.340 50.940 67.788
Operação de duplicatas descontadas 279 - 3.924 -
Juros pagos (4.762) (3.425) (5.821) (3.698)
Amortização de swap (142) (947) (142) (947)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades
 de Financiamento (66) 6.062 2.661 12.501
Aumento(Redução) de Caixa e
 Equivalente de Caixa 1.354 (11.760) 2.756 (11.419)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início
 do Exercício 258 12.018 644 12.063
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final
 do Exercício 1.612 258 3.400 644

Demonstração dos Valores Adicionados para o Exercício Findo 
em 31 de Dezembro de 2018 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Geração do Valor Adicionado
Receitas:
Venda de mercadorias, produtos,
 serviços e locação 233.695 209.279 360.479 260.732
Cancelamentos e descontos (3.881) (391) (3.867) (408)
Provisão para créditos de liquidação
 duvidosa - Constituição (540) (1.015) 4.007 (1.356)

229.274 207.873 360.619 258.968
Insumos Adquiridos de Terceiros:
Custo dos produtos vendidos, das
 mercadorias e dos serviços vendidos (3.088) (2.486) (3.142) (2.366)
Materiais, energia, serviços
 de terceiros e outros (36.657) (48.159) (60.709) (51.517)
Baixa de ativos (921) (64) (1.909) (367)
Valor Adicionado Bruto 188.608 157.164 294.859 204.718
Depreciação, amortização e exaustão (330) (2.288) (14.682) (12.204)
Valor Adicionado Líquido Produzido
 pela Companhia 188.278 154.876 280.177 192.514
Valor Adicionado Recebido em
 Transferência:
Resultado de equivalência patrimonial 5.485 3.321 448 186
Receitas financeiras 5.543 1.771 6.331 2.383
Outras receitas 4.492 1.878 7.586 2.456
Valor Adicionado Total a Distribuir 203.798 161.846 294.542 197.539
Distribuição so Valor Adicionado:
Pessoal e encargos 142.214 126.514 212.070 154.910
Remuneração direta 105.264 94.144 156.592 115.598
Benefícios 29.413 25.663 42.478 30.462
FGTS 7.537 6.707 13.000 8.850
Impostos, Taxas e Contribuições 40.602 30.898 58.457 37.289
Federais 31.576 21.403 46.676 26.952
Estaduais 137 1.215 190 1.221
Municipais 8.889 8.280 11.591 9.116
Remuneração Sobre o Capital
 de Terceiros 20.982 4.434 24.015 5.340
Juros, variações monetárias passivas
 e variações cambiais 9.306 6.279 12.111 6.836
Aluguéis 4.245 4.011 6.764 5.891
Lucro (prejuízo) retidos do exercício 7.431 (5.856) 5.140 (7.387)
Valor Adicionado Distribuído 203.798 161.846 294.542 197.539

A Priner Serviços Industriais S.A. é uma sociedade anônima de capital aberto, com 
sede na Cidade do Rio de Janeiro. A Companhia atua basicamente no mercado de 
manutenção e montagem industrial com fornecimento de estruturas desenvolvidas 
para permitir o acesso de pessoal e materiais  durante as fases de montagem de 
equipamentos e tubulações e para manutenção preventiva e corretiva em gran-
des plantas industriais, serviços de pintura industrial, tratamentos de superfície 
e isolamento térmico. As demonstrações financeiras anuais foram aprovadas e 
autorizadas pela Diretoria e pelo Conselho de Administração. Principais Práticas 
Contábeis: As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo  
Comitê de  Pronunciamentos Contábeis (CPCs) . As demonstrações financeiras 
foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, com exce-
ção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo  e são apresentadas 
em Real que é a moeda funcional da Companhia. A Companhia elaborou demons-
trações do valor adicionado (DVA). a) Caixa e equivalente de caixa: São mantidos 
com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e outros afins. 
b) Contas a Receber: São reconhecidos pelo regime de competência quando da
prestação de serviço e/ou venda para clientes. As contas a receber de clientes são
reconhecidas pelo valor justo no momento da  venda, ajustado pela redução ao
valor recuperável ( perda estimada para créditos de liquidação duvidosa). c) Tri-
butos a  recuperar: São registrados pelo regime de competência, segregado entre
o circulante e não circulante de acordo com a expectativa de realização. d) Inves-
timento: A participação em sociedade controlada  é reconhecida pelo método de
equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras individuais e as demons-
trações financeiras dessa controlada sao consolidadas linha a linha nas demons-
trações financeiras consolidadas da Companhia. e) Imobilizado: São avaliados ao

Diretoria: Tulio Cintra - Diretor Presidente. Marcelo Gonçalves Costa -
Diretor Financeiro. Juciléa S.D. Carollo - Contadora - CRC RJ 055206/0-8

custo histórico deduzido da depreciação. A  depreciação é calculada pelo método 
linear , com base em taxas anuais que contemplam a vida útil-econômica dos bens. 
f) Fornecedores:  São as obrigações a pagar por bens ou serviços adquiridos no
curso normal dos negócios. g) Contas a Pagar por Aquisição Societária: Repre-
senta a obrigação pela compra da unidade de negócio de Serviços Industriais da
Smartcoat Engenharia em Revestimentos S.A. h) Emprestimos e financiamentos:
São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, e são, subsequentemente, de-
monstrados pelo valor de custo amortizado. A metodologia do cálculo para cada

empréstimo segue as condições particulares de cada contrato, utilizando o método 
da taxa efetiva de juros. i) Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: São 
registrados pelo montante das perdas prováveis. j) Capital:  está representado 
por 104.873.362 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, já totalmente 
integralizadas. A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até o limite 
de 6.443.354 ações. O parecer dos auditores foi emitido sem ressalvas.

Notas Explicativas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SINDEERH-RJ - Sindicato dos Empregados nas Empresas de Recursos 
Humanos, Recrutamento, Seleção de Pessoal e Trabalho Temporário no 
Município do Rio de Janeiro CNPJ: 17.382.538/0001-00, e Código Sindi-
cal: 912.000.000.27068-5. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA O Presidente do SINDEERH, em cumprimento 
ao disposto nos artigos 611 e 612 da - CLT e artigos 15º e 36º do Estatuto 
Social, no uso de suas atribuições legais, vem pelo presente Edital CON-
VOCAR todos os Empregados, funcionários da empresa, BK CONSULTO-
RIA E SERVIÇOS LTDA, sediadas no Município do Rio de Janeiro, sejam 
matrizes, filiais, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA, a ser realizada no dia, 17/04/2019 na sede do sindicato, Largo de 
São Francisco de Paula, n.º 26 – 16º, Sl. 1610 – Ed. Patriarca – Centro – 
Rio de Janeiro – RJ, às 14h em primeira convocação e em segunda e última 
convocação às 14h30, com qualquer número de presentes, para deliberara 
e aprovar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação do Acordo Coletivo 
de Trabalho 2019/2020, 2) Aprovação da Contribuição Sindical, conforme 
NCLT, 3) Contribuição Assistencial de 2% (dois por cento) do salário no-
minal, de uma vez só no mês de Junho, 4) Contribuição Social de 10 (dez 
reais) mensal, para manutenção do funcionamento do sindicato e melhorar 
o atendimento à categoria; 5) Assuntos Gerais. Celebrada com; a empresa, 
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 03.022.122/0001-77.

RIO DE JANEIRO – RJ, 13/04/2019.
JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA – PRESIDENTE DO SINDEERH.

JPMorgan tem lucro recorde de  
US$ 9,18 bilhões no trimestre

O JPMorgan Chase & 
Co, o maior banco dos Es-
tados Unidos em ativos, re-
portou nesta sexta-feira um 
lucro trimestral maior do 
que o aguardado por analis-
tas. O lucro líquido foi de 
US$ 9,18 bilhões, ou US$ 
2,65 por ação, no trimestre 
encerrado em 31 de mar-
ço, ante US$ 8,71 bilhões, 
ou US$ 2,37 por ação, um 
ano antes. O resultado é re-
corde, disse o JPMorgan. 
Analistas estimavam lucro 
de US$ 2,35 por ação, de 
acordo com dados IBES da 
Refinitiv.

O resultado do JPMor-
gan abriu a temporada de 
resultados dos grandes 
bancos nos EUA e é bas-
tante monitorado por inves-
tidores em busca de pistas 
sobre a saúde da economia 
norte-americana e do siste-
ma financeiro.

A intermediação finan-
ceira (NII na sigla em in-
glês) do banco subiu 8%, 
para US$ 14,60 bilhões, 
apoiado em aumentos das 
taxas de juros desde o pri-
meiro trimestre do ano pas-

sado.
O resultado ajuda a re-

duzir o nível de preocupa-
ção do banco de que uma 
desaceleração no cresci-
mento econômico poderia 
pressionar seus resultados. 
Segundo reportagem da 
Reuters, o resultado foi 
analisado pelo presidente-
executivo do banco, Jamie 
Dimon, como “um sólido 
crescimento da economia 
norte-americana, inflação 
moderada e forte confian-
ça dos consumidores e das 
empresas”.

De acordo com o balan-
ço, os empréstimos na divi-
são de banco de varejo su-
biram 4% em relação a um 
ano atrás. A receita cresceu 
4,7%, para US$ 29,85 bi-
lhões, acima do estimado 
por analistas que espera-
vam uma receita de US$ 
28,44 bilhões, de acordo 
com dados IBES da Refi-
nitiv.

Margem financeira

A margem financeira lí-
quida (NIM, na sigla em 

inglês) avançou apenas 
0,02 ponto percentual em 
relação ao quarto trimes-
tre, um ritmo mais lento de 
melhora do que nos dois tri-
mestres anteriores.

Os investidores temem 
que as margens possam ter 
atingido o pico para os ban-
cos, uma vez que o Federal 
Reserve, banco central dos 
EUA, sinalizou que é im-
provável que aumente as 
taxas de curto prazo este 
ano e que o spread entre as 
taxas de curto e longo pra-
zos tenha diminuído.

No segmento de banco 
comercial, o JPMorgan fez 
uma provisão de US$ 90 
milhões para perdas com 
crédito no primeiro tri-
mestre, principalmente por 
causa das reduções na ca-
pacidade de crédito do que 
chamou de tomadores co-
merciais e industriais “sele-
cionados”.

Já na divisão de mercados 
de capitais do banco, a subs-
crição de ações caiu 13% e 
as receitas com negociação 
de bônus cedeu 8% na com-
paração ano a ano.
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Santander Vivo

Light Magazine Luiza

Embraer Cyrela

As units do Santander terminaram cotadas a R$ 44,74, com 
ganho de 0,22%. Dos três indicadores semanais, dois mostram 
mercado comprado e um, vendido.

As ações preferenciais da Vivo terminaram cotadas a R$ 
46,57, com perda de 1,00%. Dos três indicadores semanais, 
um mostra mercado comprado e dois, vendido.

As ações ordinárias da Light terminaram cotadas em R$ 
19,47, com perdas de 4,07%. Dos três indicadores semanais, 
um mostra mercado comprado e dois, vendido.

As ações ordinárias do Magazine Luiza terminaram cota-
das a R$ 165,05, com desvalorização de 0,57%. Os três indica-
dores semanais mostram mercado vendido..

As ações ordinárias  da Embaer terminaram cotadas a R$ 
18,53, com desvalorização de 0,38%. Dos três indicadores se-
manais, um mostra mercado comprado e dois, vendido.

As ações ordinárias da Cyrela terminaram cotadas a R$ 
15,83, com desvalorização de 0,57%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado vendido..
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JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA BARRA DA TIJUCA
COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE 1ª, 2ª PRAÇA on line (art. 10, parágrafo único, 
Resolução 236, CNJ) eINTIMAÇÃO, com prazo de 5 (cinco) dias, 
extraído do processo nº 0002811-29.2013.8.19.0209, proposto pelo 
CONDOMÍNIO MORADAS DO ITANHANGÁ em face deIZABELLA 
VITORIA OLIVEIRA CAVALCANTI CRUZ (procuração às fls. 71 à 
Drª Ana Paula Fragozo da Fonseca, OAB/RJ 83179), VANESSA 
OLIVEIRA CAVALCANTI CRUZ (procuração às fls. 72 à Drª 
Ana Paula Fragozo da Fonseca, OAB/RJ 83179), em que a Drª 
FLAVIA DE ALMEIDA VIVEIROS DE CASTRO, Juíza de Direito 
Titular da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de 
Janeiro Regional Barra da Tijuca, FAZ SABER aos que o presente 
Edital, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente a ré acima citada, de que no dia 23/04/2019 às 
13:30 horas, no Átrio do Fórum Regional da Barra da Tijuca, situado 
na Av. Luiz Carlos Prestes, s/nº, térreo, CEP:22775-055, Barra da 
Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, pelo Leiloeiro Público Oficial Maicon 
Rodrigues Itaboray, matrícula 0149, será apregoado e vendido, 
em primeira praça, a quem oferecer maior valor em relação à 
avaliação, ou, no dia 25/04/2019 no mesmo horário e local, pela 
maior oferta, desde que superior a 50% (cinquenta por cento) ao 
valor da avaliação, pelo Leiloeiro Público Oficial Maicon Rodrigues 
Itaboray, matrícula 0149, o bem descrito neste edital, cuja penhora 
foi determinada às fls. 104 e a intimação feita poelo ato ordinatório 
de fls. 105. Termo de penhora às fls. 106 e certidão para o registro 
geral de imóveis às fls. 108. O bem é constituído pelo “DIREITO E 
AÇÃO” ao apartamento 808 do bloco 5 a ser construído com o 
nº 560 da Avenida Projetada “B” do empreendimento “Moradas 
do Itanhangá”, freguesia de Jacarepaguá e correspondente 
fração ideal 569,10/1.000.000 do respectivo terreno de acordo 
com a matrícula 232504 do 9º Serviço Registral de Imóveis 
e inscrição Municipal nº 2.999.473-8(62m² conforme espelho 
do IPTU). O imóvel foi descrito pela senhorqa avaliadora 
com em bom estado de conservação, com acesso de porta 
social branca com dispositivo de entrada com segredo, sala 
com piso com madeira escura, teto com gesso e sanca, 
parede metade texturizada e outra metade com detalhes em 
madeira branca com molduras, banheiro com blindex, piso 
cerâmica marmorizada, azulajos branco com faixa, dois 
quartos, piso em madeira escura, teto de gesso, parede com 
textura;cozinha revestida com cerâmica branca com faixa na 
parede, piso em cerâmoca cinza e branca; varanda com piso 
em cerâmica marrom; vista para a comunidade do Rio das 
Pedras; sol da tarde; prédio com salão de festas com cozinha 
e quatro banheiros, sala de administração, piscina adulto e 
infantil compartilhada com outro bloco, estacionamento tipo 
parqueamento, sauna, portaria 24h, piso em porcelanato, 
balcão com base em granito. Sendo avaliado (fls. 136), por 
R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) em 28de junho de 
2017. DO RGI: Conforme Certidão do 9º Ofício do Registro de 
Imóveis/RJ, o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 
232504. Cientes os interessados de que, no ato da arrematação, 
adjudicação ou remição, deverá ser efetivado o pagamento 
integral à vista do preço ofertado, acrescido de 5% (cinco por 
cento) de comissão ao Leiloeiro. Os interessados em adquirir o 
bem em prestações poderão protocolar petição com a proposta 
de que trata o art. 895,CPC até o horário designado para início do 
leilão. Constam débitos de IPTU no valor de R$ 6.387,65 (certidão 
00-9.843.237/2019-4 de 27/02/2019) e quanto às informações do 
FUNESBOM, consigna que o sistema estava indisponível no ato da 
confecção do presente edital, entretanto, o sr. leiloeiro diligenciará 
para que a informação conste do seu site até o leilão. O valor do 
crédito objeto da presente execução foi atualizado (fls. 116/118) em 
R$ 51.459,88 até 04/04/2016 e será atualizado e acrescido de juros 
legais, bem como informado pelo leiloeiro no pregão. O imóvel será 
vendido livre e desembaraçado dos créditos de natureza “propter 
rem” (art. 130, parágrafo único, CTN e art. 908, §1º, CPC), os quais 
se sub-rogam sobre o respectivo preço. Não consta recurso ou 
processo pendente sobre o bem (art. 886, VI, CPC). Fica a parte 
executada intimada das praças por intermédio deste edital, na 
pessoa de seu advogado constituído nos autos (art. 889, CPC). 
E, para conhecimento dos interessados, foi expedido o presente 
Edital, que está afixado no Cartório. As certidões necessárias à 
prática do ato serão apresentadas aos interessados no momento 
da praça. Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2019, __. Eu, __, 
subscrevo.  __Juiz de Direito.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
O Sr. BRUNO CONSTANTINO ALEXANDRE DOS SANTOS, inscrito no 
CPF/MF sob o n.º 043.027.267-76 DECLARA, nos termos do art. 6º do 
Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua 
intenção de exercer o cargo de diretor da XP INVESTIMENTOS CORRETORA 
DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 02.332.886/0001-04, e ESCLARECE que eventuais objeções à 
presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central 
do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, 
por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, por meio formal 
em que os autores estejam devidamente identificados, acompanhado da 
documentação comprobatória, observado que o declarante pode, na forma 
da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)

Gerência Técnica no Rio de Janeiro (GTRJA)
Av. Presidente Vargas, nº 730 - 19º andar,

Centro - CEP: 20071-900 / Rio de Janeiro - RJ
São Paulo, 11 de abril de 2019.

Bruno Constantino Alexandre dos Santos - CPF: 043.027.267-76

Ações da Walt Disney disparam 
atingindo máxima histórica

As ações da Walt Dis-
ney atingiram uma máxima 
histórica nesta sexta-feira. 
As ações da Netflix caí-
ram cerca de 4% depois 
que a Disney precificou 
seu serviço de streaming, 
o Disney +, em US$ 6,99 
por mês, abaixo do plano 
básico do pioneiro de stre-
aming de vídeo, que custa 
US$ 8,99. A notícia é da 
Reuters.

A Disney disse que es-
pera atrair entre 60 e 90 
milhões de assinantes e 
alcançar lucratividade no 
ano fiscal de 2024. Ela pla-
neja investir pouco mais de 
US$ 1 bilhão para financiar 
a programação original no 
ano fiscal de 2020 e cerca 
de US$ 2 bilhões até 2024.

A elevação aconteceu 
depois que analistas de 

Wall Street disseram que os 
preços competitivos de seu 
novo serviço de streaming 
poderiam ajudá-la a com-
petir com a Netflix.

“Os investidores acham 
as ofertas da Disney pro-
missoras, porque estão bem 
posicionados para comba-
ter a Netflix pelo dinheiro 
dos consumidores”, disse 
Clement Thibault, analista 
da plataforma de mercados 
financeiros globais Inves-
ting.com.

“Ainda é muito cedo, mas 
a guerra começou oficial-
mente. Ao reagir com uma 
oferta competitiva, a Disney 
pelo menos se dá a chance 
de ganhar na indústria de 
streaming, em vez de per-
der usuário atrás de usuário 
para outros serviços de stre-
aming”, disse Thibault.

Banco da China emite  
bônus de moedas múltiplas

O Banco da China (BOC, 
em inglês), um dos credores 
comerciais mais importan-
tes do país, emitiu US$ 3,8 
bilhões de bônus de moedas 
múltiplas para arrecadar fun-
dos de baixo custo para proje-
tos de médio e longo prazos li-
gados à Iniciativa do Cinturão 
e Rota, informou nesta sexta-
feira o jornal China Daily.

Oito tipos de bônus foram 
emitidos em cinco moedas 
- dólar americano, euro, ren-
minbi, dólar de Hong Kong 
e pataca de Macau - pelas fi-
liais do BOC em Luxembur-
go, Frankfurt, Sydney, Hong 
Kong e Macau.

De acordo com o jornal, 
todos os bônus serão lista-
dos nos mercados da Hong 
Kong Exchanges and Clea-
ring Ltd, e alguns tipos dos 
bônus também serão listados 
na Bolsa Internacional Euro-
pa-China, na Bolsa de Valo-

res de Frankfurt e na Bolsa 
de Valores de Luxemburgo.

Como o quarto maior ban-
co comercial do país em ati-
vos, o BOC emitiu bônus da 
Iniciativa do Cinturão e Rota 
cinco vezes em sete moedas 
desde 2015, num valor total 
de US$ 14,6 bilhões.

“O interesse dos investi-
dores internacionais, espe-
cialmente dos investidores 
europeus, nos bônus temáti-
cos da Iniciativa do Cinturão 
e Rota cresceu significati-
vamente nos últimos anos”, 
disse Liu Xinqun, gerente-
geral do departamento de 
tesouraria do BOC.

Segundo a agência Xinhua, 
os europeus responderam por 
83% dos investidores para os 
bônus denominados em euro 
emitidos na última rodada, um 
aumento de 47 pontos percen-
tuais ante a primeira emissão 
em 2015.

Chevron comprará 
Anadarko Petroleum  
por US$ 33 bilhões

A petroleira norte-ameri-
cana Chevron vai comprar 
a Anadarko Petroleum por 
US$ 33 bilhões em dinheiro e 
ações, para reforçar sua posi-
ção no mercado de xisto e de 
gás natural liquefeito (GNL), 
marcando a maior fusão do 
setor desde que a Shell com-
prou a BG em 2016. O anún-
cio foi feito nesta sexta-feira.

Com os preços do petró-
leo subindo em disparada 
este ano, a Chevron e a ri-
val de maior porte, a Exxon 
Mobil, têm aumentando os 
investimentos na bacia Per-
miana, no oeste do Texas, a 
mais prolífica região de pe-
tróleo não convencional do 
país, informou a Reuters

A Chevron, a Exxon, a 
Shell e a BP perderam em 

grande parte a primeira fase 
de bonança da bacia, en-
quanto produtores indepen-
dentes mais ágeis, como a 
Anadarko, foram pioneiros 
na tecnologia de exploração 
e produção de petróleo não 
convencional e obtiveram 
áreas mais baratas.

A Chevron, que já tem 2,3 
milhões de acres na Bacia do 
Permiano, disse que o acordo 
para comprar a Anadarko da-
ria à companhia combinada 
um corredor de 120 quilôme-
tros ao longo da região, em 
Delaware, na fronteira do Te-
xas com o Novo México.

A Anadarko também tem 
um projeto de GNL em Mo-
çambique, parte de um dos 
maiores investimentos atu-
ais planejados do setor.



7Monitor Mercantil  n Sábado, domingo e segunda-feira, 13, 14 e 15 de abril de 2019 Financeiro

Cadê o liberalismo econômico?
Mais de R$ 30 bilhões é o tamanho da conta do interven-

cionismo estatal na Petrobras. Eleito com a bandeira do liber-
alismo na economia e conservadorismo nos costumes, o que 
é uma contradição ao laissez-faire, o atual governo lançou 
mão do que tanto criticou: “dilmanizou” e vetou a decisão da 
petrolífera de reajustar o preço dos combustíveis. O resultado 
foi que as ações desabaram na B3. O clima no mercado finan-
ceiro já tinha deixado de ser otimista há algumas semanas e 
se transformado em cautela. A intervenção foi a gota d’água 
para os investidores, e as ações da Petrobras despencaram 
mais de 8% somente nesta sexta-feira.

No dia anterior, a empresa havia anunciado que aumen-
taria em 5,74% o preço médio do diesel vendido nas refi-
narias. No entanto, Bolsonaro determinou que o reajuste 
não aconteceria, pois a consequência seria a contamina-
ção dos índices de inflação, um posicionamento típico da 
ex-presidente Dilma Roussef. “Se me convencerem, tudo 
bem, se não me convencerem tudo bem. Não é resposta 
adequada para vocês, não sou economista, já falei. Quem 
entendia de economia afundou o Brasil, tá certo? Os en-
tendidos afundaram o Brasil”, afirmou o presidente em 
evento de inauguração do aeroporto de Macapá.

Colocando panos quentes na situação, a estatal comu-
nicou que há margem para adiar o aumento do combustív-
el. E, no momento em que se discute a independência do 
Banco Central, o mercado passou a olhar para a dependên-
cia da Petrobras, que negou a pressão do governo. Em co-
municado ao mercado, a companhia disse que “revisitou 
sua posição de hedge e avaliou ao longo do dia, com o fe-
chamento do mercado, que há margem para espaçar mais 
alguns dias o reajuste no diesel”.

Com o fim da Nova Matriz Econômica de Dilma, a 
Petrobras, a partir de 2016, passou a adotar uma política 
de preços que busca a paridade. Por esse motivo, os preços 
dos combustíveis têm sofrido ajustes mais constantes. Ag-
ora, volta o peso governamental. Não há como negar. A 
pressão não foi por debaixo dos panos, e fica a pergunta: 
a estatal será novamente usada como uma âncora infla-
cionária, mesmo que isso signifique a piora de seus resul-
tados e prejudique seus acionistas?

Há ainda que observar o outro lado, que mostra quem 
manda no Brasil. Há o temor de uma nova greve dos 
caminhoneiros, como a que gerou fortes prejuízos ao país 
no ano passado por conta da alta do combustível. Do jeito 
que este governo, que recebeu votos dos caminhoneiros – 
vide as faixas dos grevistas na época – está enfraquecido, o 
que faria outra greve deste tipo na economia? O fato é que, 
depois de mostrarem sua força, a Petrobras virou refém 
dos caminhoneiros e, agora, do próprio presidente. “Estou 
preocupado com o transporte de cargas, com os caminho-
neiros, são pessoas que fazem o transporte de cargas, de 
riquezas, Norte a Sul, Leste a Oeste e têm que ser tratados 
com o maior carinho e consideração”, afirmou Bolsonaro.

O governo, que tanto criticou o intervencionismo petista, 
perde credibilidade. Bolsonaro declarou não ser intervencioni-
sta, mas fez a intervenção. Segundo o próprio presidente de-
clarou, ele exigiu uma justificativa para a decisão da empresa, 
baseada em números, ao ligar para o presidente da Petrobras, 
Roberto Castello Branco. “Liguei para o presidente, sim. Me 
surpreendi com o reajuste de 5,7%. Não vou ser intervencionista 
e fazer práticas que fizeram no passado, mas quero os números 
da Petrobras”, declarou a jornalistas no mesmo evento.

Como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão. 
Não adianta o liberal Guedes querer convencer o merca-
do de que, finalmente, o Brasil terá um governo liberal 
no poder se o presidente toma decisões que comprovam 
exatamente o contrário. Como ser acionista de qualquer 
estatal neste modelo? A decisão se mostrou comunista de-
mais para este governo.Assine o Monitor Mercantil

COLLETT & SONS S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
CNPJ/MF: 33.163.924/0001-68

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2018 E 31/12/2017 (Em R$)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores acionistas, Em cumprimento às disposições Estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 da Companhia COLLETT & SONS S.A. Engenharia, Comércio e Indústria.

ATIVO 31/12/2018 31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa  7.548.647  9.134.935 
Adiantamentos Diversos  1.487.485  1.469.555 
Faturas a Receber  4.897.675  756.660 
Impostos a Recuperar  2.376.465  1.766.858 
Creditos com Partes Relacionadas  4.118.987  5.954.228 
Outros Créditos  1.446  1.446 
Total do Ativo Circulante 20.430.706 19.083.682 
ATIVO NÃO CIRCULANTE

Realizavel a Longo Prazo  1.558.642  1.555.642 
Investimentos  27.451  27.451 
Imobilizado  1.733.588  1.883.362 
Intangível  5.130  5.130 
Total do Ativo Não Circulante  3.324.811  3.471.585 

TOTAL DO ATIVO 23.755.517 22.555.267 

PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores  2.421.697  481.480 
Impostos e Contribuições a Recolher  297.883  135.935 
Salários e Encargos Sociais  511.331  244.105 
Outras Obrigações  324.903  1.771.493 
Total do Passivo Circulante 3.555.814,96  2.633.014 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Impostos Diferidos  213.381  131.185 
Obrigações com Consorciados  5.438.716  5.438.716 
Total do Passivo Não Circulante  5.652.097  5.569.901 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social  20.600.000  20.500.000 
Reservas de lucros  -  - 
Prejuízos Acumulados  (6.147.648) (5.418.587)
Resultado do Período  95.252  (729.061)
Total do Patrimônio Líquido  14.547.604  14.352.352 
TOTAL DO PASSIVO  23.755.517  22.555.267 

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
FINDOS EM 31/12/2018 E 31/12/2017 (Em R$)

31/12/2018 31/12/2017
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA  23.339.304  8.158.098 
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA  (1.359.154)  (545.634)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  21.980.149  7.612.464 
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (19.288.617) (8.162.983)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO  2.691.532  (550.519)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS  (3.047.135)  (659.253)
(+/-) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERAC.  -  - 
(=) RESULT. ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO  (355.603) (1.209.771)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO  450.856  423.402 
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - 0
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL  95.252  (786.369)
(-) IMPOSTO DE RENDA - 57.308
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  -  - 
(=) RESULTADO DO PERÍODO  95.252  (729.061)
LUCRO POR AÇÃO  0  (3)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018 
E 2017 (EM REAIS): 1 - Contexto Operacional. A Collett & Sons S/A - Enge-
nharia, Comércio e IndústriA têm por principal objeto social, o desenvolvimento 
de atividades relacionadas à área de construção civil, dedicando-se particu-
larmente aos segmentos da construção pesada e saneamento. 2 - Apresen-
tação das Demonstrações Contábeis. As Demonstrações Contábeis foram 
elaboradas de acordo com as Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais 
abrangem a Lei das Sociedades por Acões (Lei 6.404/76), e as alterações pro-
duzidas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, assim como, os Pronunciamentos, 
as Orientações e Interpretações emitidas pelo CPC, exigidos para as Demons-
trações Contábeis encerradas em 31/12/2018. 3 - Principais Práticas Contá-
beis. A) Caixa e Equivalentes de Caixa: Incluem os montantes de caixa, e os 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
FINDOS EM 31/12/2018 E 31/12/2017 (Em R$)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  95.252  (729.061)
Aumento (Redução) das Contas dos Grupos de 
Ativo e Passivo
Contas a receber (4.141.015)  9.186.629 
Impostos recuperar  (609.607)  (601.824)
Outros ativos  1.814.311 (1.206.399)
Fornecedores  1.940.217 (1.357.185)
Salários e encargos sociais  267.226  (241.109)
Obrigações tributárias  244.145  (628.323)
Outros passivos (1.446.590)  533.591 
Caixa líquido proveniente das atividades 
operacionais (1.836.062)  4.956.319 
Fluxos de caixa das atividades de investimentos 2018 2017
Aumento Imobilizado  149.774  - 
Caixa líquido proveniente das atividades de 
investimentos  149.774  - 
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos 2018 2017
Aumento de Capital Social  100.000  - 
Dividendos Pagos  -  - 
Caixa líquido usado nas atividades de 
financiamentos  100.000  - 
Redução (Aumento) de caixa e equivalentes de 
caixa (1.586.288)  4.956.319 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  9.134.935  4.178.616 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  7.548.647  9.134.935 
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Eventos Capital Social Integralizado Reservas de Lucros Lucros Acumulados Prejuízos Acumulados  Total 
Saldos 31/12/2013  7.100.000  1.613.195  -  -  8.713.195 
Reversão de Reservas de Lucros - (1.222.900)  1.222.900  -  - 
Dividendos Propostos -  - (1.222.900) - (1.222.900)
Aumento de Capital 13.400.000 -  -  - 13.400.000 
Prej. Líq. do Exercício  -  -  - (2.828.464) (2.828.464)
Saldos 31/12/2014  20.500.000  390.295 - (2.828.464) 18.061.831
Lucro Líq. do Exerc.  1.055.204  1.055.204 
Reversão das Reservas de Lucros - (390.295) - 390.295  - 
Saldos 31/12/2015  20.500.000  -  - (1.382.965) 19.117.035 
Prej. Líq. do Exercício  -  -  - (4.035.622) (4.035.622)
Saldos 31/12/2016  20.500.000  -  - (5.418.587) 15.081.413 
Prej. Líq. do Exercício  -  -  -  (729.061)  (729.061)
Saldos 31/12/2017  20.500.000  -  - (6.147.648) 14.352.352 
Aumento de Capital  100.000 -  -  -  100.000 
Lucro Líq. do Exerc. - - -  95.252  95.252 
Saldos 31/12/2018 20.600.000 - - (6.052.396) 14.547.605

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDOS EM 31/12/2018 - (EM R$)

fundos disponíveis em contas bancárias de livre movimentação, registrados ao 
custo, cujo risco de mudança em seu valor é insignificante. B) Contas a Rece-
ber: As Contas a Receber são registradas no balanço pelo valor nominal dos 
títulos representativos de seus créditos. C) Imposto de Renda e Contribuição 
Social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e di-
feridos são calculados com base nas alíquotas de 15% acrescidas do adicio-
nal de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 mil para imposto de 
renda, e 9% sobre o lucro tributável para a contribuição social sobre o lucro lí-
quido. D) Apuração e Destinação do Resultado: As receitas são oriundas de 
obras realizadas por empreitada e por administração, sendo o reconhecimento 
das mesmas efetuados na medida da execução física de cada obra. O Estatu-
to prevê que os lucros líquidos dos exercícios apurados, serão destinados 5% 

à constituição da reserva legal, até o limite de 20% do Capital Social e 20%, 
no mínimo, à distribuição aos acionistas como dividendo obrigatório, podendo a 
Assembléia Geral deliberar distribuição a menor ou a retenção de todo o Lucro.
John Clark Andrade Correa - Diretor Superintendente - CPF: 426.612.852-53,  
Moysés Santiago Pimentel Bisneto - Diretor - CPF: 656.163.673-20, Ademir de 
Carvalho Vale Junior - Contador:  CRC-RJ. 070.545/O-7 - CPF: 021.452.427-24

SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SERVIÇOS 
CONTÁBEIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação. Na conformidade 
dos nossos Estatutos ficam convocados todos os empregados da categoria 
abrangida pela representação deste Sindicato, a se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária, no dia 18 de abril de 2019, às 10:00 horas em primeira 
convocação e às 11:00 horas em Segunda e última, com qualquer número 
de presentes, na Rua Alcindo Guanabara, 17/21 - Sala 808/809 - Centro/RJ, 
e nos seguintes endereços: Rua Rafael Antônio de Andréa, nº 15 - Sala 103 - 
Resende;  Rua Edson Passos, 101, grupo 02 - Volta Redonda;  Rua Leandro 
José de Figueiredo, 160 - Praia do Anil - Angra dos Reis; Rua Rafael Antunes, 
113 - Centro, Barra do Piraí; Av. Silviana Borges Graciosa (ao lado da escola Stª 
Cecília - Valença), para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Discussão 
e aprovação da pauta de reivindicações a serem propostas para renovação da 
norma coletiva; b) Fixação do valor da Contribuição Assistencial a ser incluída 
na pauta de reivindicação da categoria; c) Autorizar a Diretoria a firmar Acordo/
Convenção Coletiva com o Sindicato Patronal: Sindicato das Empresas de Serviços 
Contábeis, Assessoramento, Auditoria, Perícias, Informações e Pesquisas no Sul 
Fluminense do Estado, e/ou instaurar Dissídio Coletivo; d) Assuntos Gerais. Rio 
de Janeiro, 12 de abril de 2019. Wellington Luís Aguiar de Souza - Presidente. 

RIOCENTRO S.A  - CENTRO DE FEIRAS,
EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ nº 42.587.568/0001-09 -  NIRE 33.3.0007331-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO. 

Ficam convocados os acionistas do RIOCENTRO S.A – CENTRO DE 
FEIRAS EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 29 de abril de 2019, às 14 
horas, na Rua Maia de Lacerda, 167 – 4º andar – Estácio, Rio de Janeiro, 
RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Relatório de 
Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao 
exercício de 2018; 2) Eleição dos Conselhos de Administração e Fiscal; 3) 
Honorários dos Conselhos de Administração e Fiscal; 4) Honorários de Di-
retoria; 5) Aprovação da Proposta Orçamentária 2019. RJ/RJ, 12/04/2019. 

Ricardo Trindade Corrêa
Presidente do Conselho de Administração.

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE TERRENOS
CNPJ/MF 10.775.765/0001-57 - NIRE 33.3.0029284-5

Edital de Convocação: Ficam convocados os Srs. acionistas a se reunirem em 
AGO, que se realizará às 9h, do dia 26.04.2019, na Sede Social localizada na 
rua Teófilo Otoni, nº 15, para decidirem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Tomar 
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras relativas aos exercícios findos em 31.12.15, 31.12.16, 31.12.17 e 
31.12.18; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado dos períodos; (iii) Eleição/
Reeleição dos membros da Diretoria; (iv) Deliberar sobre a remuneração dos 
Administradores. RJ, 08/04/2019. Rogério Luiz Lima Figueira – Diretor Presidente.

Áquila Even Rio Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE 33.208.206.296 - CNPJ/MF nº 10.453.237/0001-81

Extrato da 19ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Por considerarem que o capital social é excessivo ao objeto da Sociedade, 
as sócias aprovaram a redução do capital social de R$ 108.958.381,00, 
para R$ 61.359.706,00, uma redução, portanto, de R$ 47.598.675,00, 
mediante cancelamento de 47.598.675 quotas representativas do capital 
social da Sociedade, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, detidas pela 
sócia Even Construtora e Incorporadora S.A. na proporção da respectiva 
participação da sociedade. A redução do capital será efetiva mediante a 
compensação do prejuízo da Sociedade no valor total de R$ 19.619.675,09; 
e o restante mediante restituição do capital em dinheiro às sócias. O 
pagamento da quantia prevista em moeda corrente nacional. Em seguida, 
foi aprovada a Consolidação do Contrato Social. Rio de Janeiro/RJ, 
12/04/2019. Sócias: Even Construtora e Incorporadora S.A. e Evenpar 
Participações Societárias Ltda.

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A. - Cia Aberta 
CNPJ Nº 00.743.065/0001-27 - NIRE Nº 33300161899

Convocação: Ficam convocados os senhores acionistas da Litel 
Participações S.A. a comparecer na Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária a ser realizada em 30/04/2019, às 10h, na sede social da Cia, 
na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, RJ – RJ, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I. Em AGO: 1.1)Apreciação 
do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes 
ao exercício findo em 31/12/2018, acompanhadas do parecer dos auditores 
independentes, em conformidade com as publicações efetivadas no Monitor 
Mercantil e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 05/04/2019; 
1.2)Apreciação do Resultado do exercício findo em 31/12/2018 e destinação 
do Lucro Líquido do exercício; e, 1.3) Eleição dos membros para compor 
o Conselho de Administração da Companhia com mandato até a AGO a 
realizar-se em 2021. II. Em AGE: 1.3)Fixação da remuneração anual global 
dos administradores para o exercício social de 2019. Arthur Prado Silva - 
Presidente do Conselho de Administração.

Governo prevê reestruturação  
da Conab em três meses 
Estatal tem 180 
armazéns e pelo 
menos 67 devem 
ser vendidos

Criada há quase 30 
anos, a Companhia Na-
cional de Abastecimento 
(Conab), empresa vin-
culada ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), 
passará por um proces-
so de reestruturação, que 
inclui a venda de alguns 
armazéns. A ministra do 
Mapa, Tereza Cristina, 
disse nesta sexta-feira, 
que entre as metas para 
os próximos 100 dias está 
a reestruturação da esta-
tal.

“A política da nova Co-
nab vai ser lançada nos 
próximos 100 dias, com 
o que nós queremos que 
a Conab faça daqui para a 
frente”, disse a ministra à 
Agência Brasil, após par-
ticipar de uma solenidade 
comemorativa dos 29 anos 
da Conab.

Em fevereiro, o presi-
dente da Conab, Newton 
Araújo, informou duran-

te sua cerimônia de pos-
se, que a companhia tem 
cerca de 180 armazéns e 
que pelo menos 67 deles 
deveriam ser colocados à 
venda.

“ C o m p a r a t i v a m e n t e 
com a iniciativa privada, a 
gente não tem nem 2% da 
capacidade de armazena-
mento estático, sem contar 
com a deficiência que nos-
sos armazéns têm com re-
lação à manutenção. Eles 
são já bastante antigos, ne-
cessitando de manutenção 
e alguns até sucateados”, 
disse na ocasião Newton 
Araújo.

Competência

A Conab é encarregada 
de gerir as políticas agrí-
colas e de abastecimen-
to. Sediada em Brasília, 
a companhia implementa 
ações em todo o território 
nacional por meio de sua 
rede de 25 superintendên-
cias regionais e mais de 90 
unidades armazenadoras, 
realizando ainda ações de 
cooperação internacional. 
A Conab realiza os Lei-
lões de venda de estoques 
públicos e estratégicos de 
milho, arroz, café, feijão, 
sorgo, sisal, trigo, entre 

outros produtos.
Perguntada sobre como 

estão as negociações sobre 
o tabelamento do frete de 
caminhoneiros, com o Mi-
nistério da Infraestrutura, 
a ministra disse que sua 
pasta está “agoniada” com 
a falta de definições, e ma-
nifestou desejo de que a 
questão se resolva o quan-
to antes, de forma a evitar 
riscos para o setor e dar 
segurança jurídica ao pro-
dutor rural que, segundo 
ela, é “a ponta mais fraca 
do processo”.

“O ministério está muito 
agoniado porque acha que 
isso é um problema para 
preços futuros, impactan-
do de maneira muito for-
te no custo dos produtos 
da agropecuária. Então, 
quanto antes nós resolver-
mos, melhor, seja com a 
nova tabela que está sendo 
construída e que o Minis-
tério da Infraestrutura está 
para lançar, ou através de 
uma decisão do Supremo 
Tribunal Federal. A gente 
quer que isso se resolva e 
que dê segurança jurídica 
porque o custo vem sem-
pre em cima do produtor 
rural, que é a ponta mais 
fraca do processo”, disse a 
ministra.

Huawei prevê 
crescimento 
das vendas de 
smartphones

A gigante chinesa do se-
tor de tecnologia Huawei 
prevê um crescimento ro-
busto dos seus negócios de 
consumo, já que seus apare-
lhos inteligentes, liderados 
por smartphones, continuam 
expandindo nos mercados 
do país e no exterior, in-
formou nesta sexta-feira a 
agência Xinhua. A Huawei 
é hoje uma das três maiores 
fornecedoras de smartpho-
nes do mundo.

A receita dos seus produtos 
de consumo, incluindo smar-
tphones e computadores pes-
soais, pode chegar a US$ 100 
bilhões em três anos e a US$ 
150 bilhões em cinco anos, 
disse Yu Chengdong, CEO do 
grupo de negócios de consu-
mo da Huawei, acrescentando 
que sua equipe poderá bater 
as metas estipuladas.

O executivo declarou que 
é “possível” que a empresa 
conquiste a maior participa-
ção global de smartphones 
neste ano. Yu atribuiu sua 
confiança à rápida expansão 
do mercado, bem como à sa-
tisfação dos consumidores 
por seus produtos.

Os smartphones serão 
responsáveis por cerca de 
dois terços da sua meta de 
receita de US$ 150 bilhões, 
enquanto os computadores, 
relógios inteligentes e ou-
tros dispositivos inteligen-
tes provavelmente respon-
derão por cerca de um terço 
ou 40% da receita do grupo, 
segundo Yu.
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Compra de moedas estrangeiras já pode ser parcelada 
Até bem pouco tempo o 

viajante só tinha a opção de 
pagamento à vista com car-
tão de crédito para adquirir 
dólares, euros, pesos e outras 
moedas estrangeiras. Essa 
forma de pagamento con-
tinua sendo predominante, 
mas várias casas de câmbio 
no Rio de Janeiro e em São 
Paulo já oferecem a opção 
do financiamento com car-
tão de crédito.

As condições do negó-
cio, como taxas de câmbio 
e número de parcelas, são 
específicas de cada casa de 
câmbio, explica a platafor-
ma BomCâmbio -- que con-
grega uma rede de casas de 
câmbio situadas no Rio de 
Janeiro e em São Paulo. 
É claro que quem parcela 
a compra, em geral, paga 
uma taxa de câmbio um 
pouco acima da taxa para 
pagamento à vista. 

Na BomCâmbio, o com-
prador pode comparar as 
taxas e as condições de 
pagamento e operacionali-
zação do negócio de deze-
nas de casas de câmbio e 
fechar o negócio que mais 
lhe convém. Todas as casas 
de câmbio participantes da 
plataforma são credencia-
das pelo Banco Central do 
Brasil e operam em estrita 
conformidade legal e emi-
tem para os clientes recibos 
de compra e venda.

“O financiamento é uma 
evolução natural do mer-
cado de comercialização 
de moedas estrangeiras. É 
uma facilidade oferecida 
aos viajantes, que é muito 
bem-vinda nesta época que 
vivemos, em que as famí-
lias enfrentam restrições 
orçamentárias,” explica 
José Pereira Almeida, CEO 
do BomCâmbio e especia-
lista em TI e em desenvol-

vimento de projetos online 
inovadores. Ele explicou 
ao MONITOR MERCAN-
TIL como é a atuação desse 
mercado.

No endereço eletrônico 
da plataforma BomCâmbio 
(www.bomcambio.com.br) 
o interessado encontra uma 
lista de casas de câmbio 
que trabalha com parcela-
mento.

Quantas casas de câm-
bio estão hoje na platafor-
ma BomCâmbio? Vocês 
conseguem atender todo o 
território nacional?

- Existem aproximada-
mente 20 casas de câmbio 
na nossa plataforma. Por en-
quanto atendemos nas cida-
des do Rio de Janeiro e São 
Paulo. Nosso planejamento 
estratégico prevê a expan-
são, ainda em 2019, para 
outras três capitais. Optamos 
por uma expansão gradual, 
que nos permita garantir a 
qualidade dos serviços e a 
total segurança das opera-
ções.

Quais os critérios para 
que uma casa de câmbio 
faça parte da platafor-
ma?

- As casas de câmbio pre-
cisam ser credenciadas pelo 
Banco Central do Brasil, 
como correspondente cam-
bial autorizado a operar no 
mercado de câmbio. Todas 
as operações de compra e 
venda são com a emissão de 
recibos e pagamento de IOF. 
O usuário pode ter certeza 
que está fazendo uma opera-
ção estritamente legal.

Como surgiu a ideia de 
permitir a compra parce-
lada de moedas estrangei-
ras?

- Surgiu da demanda dos 

compradores de moeda es-
trangeira, seja para viagens 
de turismo ou negócios. 
Estamos atravessando tem-
pos difíceis e nem sempre 
o viajando tem em mãos a 
quantia para comprar dóla-
res e outras moedas. Então 
algumas casas de câmbio 
começaram recentemente a 
oferecer a opção de compra 
por meio do cartão de cré-
dito. A aceitação foi boa e 
outras casas estão aderindo 
à modalidade. Trata-se de 
uma evolução natural do 
mercado. Sempre foi possí-
vel comprar, por exemplo, 
a passagem com o cartão 
de crédito e parcelar em 
várias vezes. Aliás, com-
pra-se hoje em dia pratica-
mente qualquer produto ou 
serviço com cartão. Por que 
não moeda estrangeira?

A compra à vista de mo-
edas estrangeiras é ainda 
predominante nesse mer-
cado, apesar de várias 
casas de câmbio já ofere-
cerem a opção do financia-
mento. Qual a perspectiva 
de expansão em curto pra-
zo?

- Sim, a compra à vista 
ainda predomina. Mas, com 
crise, os viajantes estão pre-
ferindo a opção de cartão de 
crédito, do que deixar de via-
jar. Acredito que haverá uma 
expansão gradativa da com-
pra a prazo, até chegarmos a 
um ponto de equilíbrio entre 
as duas formas de pagamen-
to: à vista e a prazo.

Como você enxerga as 
oscilações do câmbio quan-
do se tem uma venda par-
celada?

- Neste caso, o compra-
dor não tem que se preocu-
par com a oscilação da taxa 
de câmbio. A operação é 

igual a qualquer compra a 
prazo por cartão de crédi-
to. O valor de cada parcela 
mensal é fixado no momen-
to da compra. É importante 
ressaltar que taxa de câm-
bio para compra à vista é 
superior à taxa para compra 
a prazo. Esse diferencial é o 
que a casa de câmbio cobra 
pela facilidade do financia-
mento e risco da oscilação 
cambial.

Na compra da moeda 
via plataforma, como é fei-
ta a entrega? Quanto tem-
po leva? É a plataforma 
que se ocupa disso?

- A plataforma faz a in-
terface entre o comprador 
e a casa de câmbio, que 
vão negociar diretamen-
te todas as condições da 
compra e de entrega. No 
BomCâmbio, o compra-
dor informa a cidade e o 
valor que deseja comprar. 
Em seguida, recebe uma 
lista de ofertas com ta-
xas de câmbio, condições 
de pagamento e entrega, 
além de contatos. Ele vai 
escolher a que mais lhe 
convém, entrar em contato 
diretamente com a casa de 
câmbio e fechar a nego-
ciação, se julgar que deve.

Pessoas físicas também 
podem vender moedas 
para a plataforma, mesmo 
que não tenha comprado 
com vocês?

- Qualquer pessoa pode 
comprar ou vender moeda 
pela plataforma.

Que cuidados são neces-
sários nesse mercado do 
ponto de vista do cliente?

- O cliente deve sempre 
exigir da casa de câmbio o 
recibo da operação. No re-
cibo, constam todas as in-

formações necessárias para 
a garantia de uma operação 
dentro das normas do Banco 
Central.

Como a BomCâmbio 
vislumbra esse mercado 
daqui a algum tempo em 
termos de concorrência?

- A competição no merca-
do de câmbio é muito grande 
e vai continuar a ser. Nossa 
plataforma permite que o 
cliente maximize o benefício 
desse ambiente de competi-
tividade. As casas de câmbio 
concorrem entre si para con-
seguir fechar o negócio com 
o comprador ou vendedor de 
moeda estrangeira. O cliente 
é o rei!

Existe ainda algum ajus-
te que poderia ser feito 
pelo Banco Central em re-
lação a esse mercado?

- Os correspondentes 
cambiais dependem das 
corretoras para obterem 
o credenciamento e limi-
tes de crédito no dia a dia. 
Essa exigência do Banco 
Central tem levado as ca-
sas de câmbio a reclama-
rem.

O que mais a plataforma 
traz de benefício para seus 
usuários?

- Os operadores das ca-
sas de câmbio também uti-
lizam a plataforma para se 
manterem informados das 
tendências do mercado fi-
nanceiro. Dentro do painel 
do operador, há um conjunto 
de serviços online que ajuda 
na tomada de decisão, tais 
como cotações de moedas 
estrangeiras, dólar comer-
cial, notícias do mercado en-
tre outros.

Você gostaria de fazer 
ainda alguma considera-
ção sobre o tema?

- Se o viajante tem di-
nheiro na mão, nossa re-
comendação é que opte 
por comprar à vista mo-
eda estrangeira. Assim, 
é possível negociar uma 
taxa de câmbio mais bai-
xa. A opção a prazo só é 
interessante quando não 
se tem o dinheiro na mão. 
No BomCâmbio, ele pode 
obter as melhores taxas e 
condições. Nossos servi-
ços são inteiramente gra-
tuitos.

Edital de 1ª convocação de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas: 
Ficam convidados os Srs. Acionistas da PRODUTORES ENERGÉTICOS 
DE MANSO S.A. – PROMAN, a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, a se realizar no dia 30 de abril de 2019, às 11:00 hs, na cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Engenheiro Haroldo 
Cavalcanti, 410, sala 210, Recreio, Rio de Janeiro, RJ, para deliberar sobre 
as seguinte Ordens do Dia:  (i) Tomar as Contas dos Administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (ii) Deliberar sobre 
a destinação do resultado do exercício; (iii)  Eleger os  membros do 
Conselho de Administração da Companhia; (iv) nomear o novo Presidente 
do Conselho de Administração e (v) Fixar a remuneração anual global da 
Administração. Nos termos da Instrução CVM nº 282/98, o percentual 
mínimo de participação no capital votante da Cia necessário à requisição 
do voto múltiplo é de 10% (dez por cento). Conforme estabelecido no artigo 
14° do Estatuto Social desta Companhia, os acionistas que se fizerem 
representar por meio de procurador, deverão entregar o instrumento de 
procuração, constituído, na forma do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei 
nº 6404/76, na sede da sociedade, pelo menos 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da Assembleia Geral. Rio de Janeiro, 10 de abril de 
2019. Nanci Turibio Guimarães - Diretora Financeira e de Relações com 
Investidores

PRODUTORES 
ENERGÉTICOS 
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93 
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2

‘Novo Banco Central’ continuará com o controle da inflação
Ciro: ‘É a violenta 
formalização de 
entrega do destino 
da nação brasileira 
a três bancos’

Reivindicada por econo-
mistas e enfaticamente de-
fendida pelo atual presiden-
te do Banco Central (BC), 
Roberto Campos Neto, a 
proposta de autonomia da 
instituição prevê ajustes e 
novas atribuições da auto-
ridade monetária. Se aceito 
pelo Congresso Nacional, o 
projeto de lei complemen-
tar, que foi assinado nesta 
quinta-feira pelo presidente 
da República, transformará 
o órgão em uma autarquia 
“de natureza especial, ca-
racterizada pela ausência de 
vinculação a ministério, de 
tutela ou de subordinação 
hierárquica, pela autonomia 
técnica, operacional, admi-
nistrativa e financeira”. O 
controle da inflação conti-
nuará ser uma atribuição do 
BC, com metas definidas 
pelo Conselho Monetário 
Nacional. O projeto será 
encaminhado ao Congresso 
Nacional nos próximos dias.

O presidente do BC dei-
xará de ser considerado mi-
nistro e passará a ter manda-
to de quatro anos, e o mesmo 
tempo terá os diretores da 
instituição, não coincidentes 
com o de presidente da Re-
pública.

“Para assegurar que o 
Banco Central continue de-
sempenhando esse papel de 
maneira robusta e com se-
gurança jurídica, mostra-se 
necessário consagrar em lei 

a situação de fato hoje exis-
tente, na qual a autoridade 
monetária goza de autono-
mia operacional e técnica 
para cumprir as metas de 
inflação definidas pelo Con-
selho Monetário Nacional 
(CMN)”, diz o documento 
que justifica o projeto.

Para Roberto Campos 
Neto, presidente do BC, a 
autonomia pode ajudar a 
reduzir o risco-país (indica-
dor que orienta investidores 
estrangeiros sobre a estabi-
lidade econômica do país) 
e a aumentar o crescimento 
de longo prazo da economia 
brasileira.

Em reunião no diretório 
do PDT, em Brasília, o ex-
candidato à presidência Ciro 
Gomes criticou a proposta. 
Para ele, “entregar” o Ban-
co Central ao predomínio do 
sistema financeiro em um 
país onde apenas três ban-
cos privados controlam o 
mercado, equivale a retirar a 
autonomia do Estado. “Isso 
acontecendo, é daqueles ca-
sos de ir para a rua e quebrar 
tudo. Afirmo com toda sere-
nidade”, disse Ciro Gomes. 
“Isso é a violenta e definitiva 
formalização de entrega do 
destino da nação brasileira a 
três bancos. Eu não conheço 
o projeto, vou lê-lo. Mas co-
nheço a intenção.”

Administração

O objetivo do projeto é 
garantir por lei que não haja 
ingerências políticas nas de-
cisões do banco. Nos últi-
mos anos, houve um acordo 
informal para que não hou-
vesse interferência.

O Banco Central será ad-
ministrado por um presiden-
te e oito diretores, indicados 
pelo presidente da República 

e nomeados após aprovação 
do Senado Federal. Os dire-
tores e presidente poderão 
ser reconduzidos uma vez, 
por decisão do presidente da 
República, mas para man-
datos não consecutivos. Ou 
seja, se um diretor sair do 
banco poderá retornar anos 
depois, por meio de nova in-
dicação.

Conforme apuração da 
Agência Brasil, a propos-
ta também prevê formas de 
exonerar os dirigentes do 
BC pelo presidente da Re-
pública. A exoneração pode 
ocorrer a pedido; por aco-
metimento de enfermidade 
que incapacite o exercício 
do cargo; por condenação 
transitada em julgado ou 
proferida por órgão colegia-
do; pela prática de ato de im-
probidade administrativa ou 
de crime cuja pena acarrete, 
ainda que temporariamente, 
a proibição ao acesso a car-
gos públicos.

Também está prevista 
exoneração quando o diri-
gente apresentar “comprova-
do e recorrente desempenho 
insuficiente para o alcance 
dos objetivos do Banco Cen-
tral”. Nesse caso, cabe ao 
Conselho Monetário Nacio-
nal submeter ao presidente 
da República a proposta de 
exoneração, que depende-
rá de aprovação prévia por 
maioria absoluta (41 senado-
res) dos membros do Senado 
Federal.

Pelo projeto, o início do 
mandato dos dirigentes do 
BC será feito de forma esca-
lonada. No caso do presiden-
te do BC, o início será no dia 
1º de março do segundo ano 
de mandato do presidente 
da República. Os mandatos 
dos diretores serão iniciados 
para dois deles a cada ano 

de mandato do presidente da 
República.

Se o projeto for aprovado, 
no dia 1º de março de 2020, 
os dirigentes que já estive-
rem no cargo, permanecerão 
por tempo determinado con-
forme escala: o presidente e 
dois diretores terão manda-
tos de quatro anos; dois di-
retores por três anos; dois di-
retores por dois anos; e dois 
por um ano.

O projeto do governo tam-
bém prevê a criação dos depó-
sitos remunerados. Se apro-
vado, será competência do 
banco receber “os depósitos 
voluntários à vista ou a prazo 
das instituições financeiras, 
consoante remuneração, li-
mites, prazos, formas de ne-
gociação e outras condições 
estabelecidas em regulamen-
tação por ele editada”.

Com os depósitos remu-
nerados, o BC poderá reduzir 
operações compromissadas, 
feitas para diminuir o exces-
so de dinheiro em circula-
ção. Por meio das operações, 
o BC recebe dinheiro das 
instituições financeiras e, em 
troca, entrega títulos do Te-
souro Nacional para recom-
prar no futuro. Isso faz com 
que a dívida bruta cresça. A 
proposta pode ajudar a evitar 
esse crescimento da dívida 
bruta, que é um indicador de 
solvência do estado.

Balanço

De acordo com a proposta 
do governo, os balanços do 
Banco Central do Brasil se-
rão apurados anualmente e 
vão considerar o período de 
1º de janeiro a 31 de dezem-
bro. Atualmente o balanço é 
divulgado semestralmente, 
após aprovação do Conselho 
Monetário Nacional.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
    Pelo presente Edital, ficam convocados todos os pro-
fessores da FIJ  a comparecerem à Assembleia Geral Extra-
ordinária, a ser realizada no dia 18 de abril de 2019, às 17h 
em primeira convocação, e às 17h30 em segunda e última, 
com qualquer número, no auditório da FIJ - na Ladeira da 
Freguesia, 196, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ, para discu-
tirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

•   Deliberar sobre passivos trabalhistas. 
•  Dentre outras medidas de protesto e cobrança, ana-
lisar e deliberar sobre a conveniência de deflagrar movi-
mento de greve dos professores.

Esta convocação é feita nos termos da 
Lei 7783 de 28 de junho de 1989 e do  
Estatuto do Sindicato. 

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2019
Oswaldo Teles - Presidente

SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 30.458.020/0001-71 NIRE 33.3.0000065-8

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária. Ficam convoca-
dos os acionistas da SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A. a se reuni-
rem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada às 10h00min do dia 
30/04/2019, na sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 200 – 
19º andar (Parte), Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, para apreciação e deliberação das seguintes matérias: a) Relatório 
Anual da Administração e Demonstrações Contábeis acompanhadas das 
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes 
ao exercício social encerrado em 31/12/2018; b) Destinação do lucro líqui-
do do exercício social encerrado em 31/12/2018; c) Eleição dos Membros 
da Diretoria e fixação de sua remuneração. Rio de Janeiro, 10/04/2019. 
Wilson  Lemos de Moraes Junior - Diretor-Presidente.

CEO do BomCâmbio, José Pereira de Almeida
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Balanço Patrimonial (Em MR$)
31/12/18 31/12/17

Ativo 2.143.149 2.302.584
Circulante 184.104 210.069
 Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 18.840 4.286
 Clientes (Nota 8) 14.897 27.609
 Impostos a recuperar 3.382 1.878
 Ativo de concessão - Financeiro (Nota 9) - 173.330
 Ativo de concessão - Contratual (Nota 9) 146.814 -
 Despesas pagas antecipadamente (Nota 12) 89 333
 Outros ativos 82 2.633
Não circulante 1.959.045 2.092.515
 Ativo de concessão - Financeiro (Nota 9) - 2.020.104
 Ativo de concessão - Contratual (Nota 9) 1.845.425 -
 Adiantamentos a fornecedores (Nota 7) 5.329 4.409
 Depósitos judiciais (Nota 10) 1.177 443
 Partes relacionadas (Nota 13) 96.911 56.670
 Caixa restrito (Nota 11) 9.979 9.829
 Títulos de renda fixa 76 19

1.958.897 2.091.474
Imobilizado líquido 148 1.041
Passivo e patrimônio líquido 2.143.149 2.302.584
Circulante 198.927 179.942
Fornecedores (Nota 14) 11.257 10.525
Empréstimos e financiamentos (Nota 15) 175.776 154.315
Impostos, taxas e contribuições a recolher (Nota16) 10.284 12.715
Outros 1.610 2.387
Não circulante 953.484 1.080.358
 Empréstimos e financiamentos (Nota 15) 611.717 673.695
 IRPJ e CSLL diferidos (Nota 19 b)) 147.137 194.417
 PIS e COFINS diferidos (Nota 18) 187.013 205.669
 Provisões (Nota 17) 7.617 6.577
Patrimônio líquido (Nota 20) 990.738 1.042.284
 Capital social 667.013 650.328
 Reserva legal 20.228 18.442
 Reserva de capital 49.496 39.485
 Reserva especial de dividendos 254.001 334.029

Demonstração do resultado Exercícios findos em 31/12 (Em MR$)
Receita líquida 2018 2017
Receita líquida (Nota 22) 146.593 132.487
Custo de operação e manutenção (Nota 23) (11.792) (22.544)
Lucro bruto 134.801 109.943
Despesas gerais e administrativas (Nota 23) (16.135) (19.808)
Lucro operacional 118.666 90.135
Despesas financeiras (Nota 24) (67.824) (76.456)
Receitas financeiras (Nota 24) 25 1.169
Receitas (despesas) financeiras líquidas (67.799) (75.287)
Lucro antes do IR e da contribuição social 50.867 14.848
IR e contribuição social diferidos (Nota 19 a)) (15.155) (5.856)
Lucro líquido do exercício 35.712 8.992
Lucro por lote de mil ações - R$ 53,54 13,83
Demonstração do resultado abrangente exercícios findos em 31/12 (Em MR$)

2018 2017
Lucro líquido do exercício 35.712 8.992
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício 35.712 8.992
Demonstração do Valor Adicionado Exercícios Findos em 31/12 (Em MR$)
Receitas 2018 2017
Prestação de serviços (Nota 22) 168.376 154.875
Insumos adquiridos de terceiros
Custo de operação e manutenção (Nota 23) (11.792) (22.544)
Serviço de terceiro (Nota 23) (11.950) (15.285)
Valor adicionado bruto 144.633 117.046
Valor adicionado líquido produzido 144.633 117.046
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras (Nota 24) 25 1.169
Valor adicionado total a distribuir 144.658 118.215
Distribuição do valor adicionado
Pessoal (Nota 23) (4.185) (4.523)
Impostos, taxas e contribuições (Nota 19a) e 22) (36.937) (28.244)
Juros e variações cambiais (Nota 24) (67.824) (76.456)
Lucros retidos no exercício (35.712) (8.992)
Valor adicionado retido (144.658) (118.215)

Demonstração dos fluxos de caixa em 31/12 (Em MR$)
2018 2017

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 35.712 8.992
Ajuste para reconciliar o lucro líquido do exercício 
com o caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades 
operacionais:
IR e contribuição social diferidos (Nota 19 a)) 15.155 5.856
Pis e Cofins diferidos (Nota 22) (1.058) (5.265)
Ativo de concessão - Contratual (Nota 9) (164.940) (147.375)
Juros dos empréstimos 64.423 74.557
Provisões (Nota 17) 1.040 797
Outros 961 964
(Aumento) redução nos ativos e passivos operacio-
nais
Impostos a recuperar (1.504) (601)
Clientes (Nota 8) 12.712 (1.400)
Adiantamentos a fornecedores (Nota 7) (920) (57)
Despesas antecipadas (Nota 12) 244 87
Depósito judiciais (Nota 10) (734) (255)
Outros ativos 3.444 (787)
Fornecedores (Nota 14) 732 2.126
Partes relacionadas (Nota 13) (40.241) (56.502)
Outros passivos (2.432) 318
Impostos e contribuições a recolher (Nota 16) (777) 1.046
Caixa aplicado nas operações (78.181) (117.499)
Juros pagos (21.805) (25.998)
IR e contribuição social pagos (Nota 19b)) (3.731) (3.075)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (103.717) (146.572)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Ativo de concessão - Contratual – recebimento (Nota 9) 175.879 203.000
Caixa restrito (Nota 11) (150) (456)
Dividendos aprovados - (16.352)
Títulos de renda fixa (57) 5.054
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento 175.672 191.246
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de empréstimos (57.401) (40.838)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamen-
to (57.401) (40.838)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa, líquidos 14.554 3.836
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 
(Nota 6) 4.286 450
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 
(Nota 6) 18.840 4.286

Demonstração das mutações no patrimônio líquido em 31/12 (Em MR$)
 Capital so-

cial
Reserva 

legal
Reserva de 

capital
Reserva especial 

de dividendos
Lucros acumu-

lados Total
Em 31/12/16 618.367 17.992 20.249 341.840 - 998.448
Extinção de passivo com emissão de instrumento de patrimônio:
Alocado em capital social 31.961 - - - - 31.961
Alocado em reserva de capital - - 19.235 - - 19.235
Dividendos aprovados para distribuição - - - (16.351) - (16.351)
Lucro líquido do exercício - - - - 8.992 8.992
Destinação do lucro do exercício - 450 - 8.541 (8.992) -
Em 31/12/17 650.328 18.442 39.485 334.029 - 1.042.284
Adoção CPC 47, efeito em 1º/01/18 - - - - (113.954) (113.954)
Constituição da reserva especial de dividendos,adoção CPC 47 - - - (113.954) 113.954 -
Extinção de passivo com emissão de instrumento de patrimônio:
Alocado em capital social 16.685 - - - - 16.685
Alocado em reserva de capital - - 10.011 - - 10.011
Lucro líquido do exercício - - - - 35.712 35.712
Destinação do lucro do exercício - 1.786 - 33.926 (35.712) -
Em 31/12/18 667.013 20.228 49.496 254.002 - 990 .738

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 31/12/18 (Em milhares de reais, exceto quando especificado)
Carta do Diretor de Relações com Investidores. Srs. Acionistas, Submetemos 
para apreciação, os presentes Comentários de Desempenho e as Demonstra-
ções Financeiras da Linhas de Macapá Transmissora de Energia S.A. (“Macapá” 
ou “Cia.”), com Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao período fin-
do em 31/12/18. A Macapá registrou em 31/12/18 resultado operacional de R$ 
118.666. Por outro lado, o resultado financeiro negativo foi de R$ 67.799. Com 
isso, o lucro líquido do período de 2018 foi de R$ 35.712, em consonância com 
o orçamento da Cia. e as expectativas da diretoria. A Cia. apresentou, em 2018,
condições financeiras e patrimoniais adequadas para desenvolver as suas ativi-
dades, implementar seu plano de negócios e cumprir suas obrigações de curto,
médio e LP. A Linhas de Macapá Transmissora de Energia S.A. reafirma o seu
compromisso de desenvolvimento do país, ao mesmo tempo em que agradece
a todos os seus Acionistas, Conselho de Administração, colaboradores, clientes, 
fornecedores e os Governos Municipais, Estadual e Federal. Luciana Borges
Araujo Amaral. Diretor de Relações com Investidores. Histórico. A Linhas de
Macapá Transmissora de Energia S.A. (“LMTE" ou "Cia."), S.A. de capital aberto, 
foi constituída em 7/07/08 e está estabelecida no Rio de Janeiro, com filiais no
Amapá e Pará. A Macapá é uma concessionária do serviço público de transmis-
são de energia elétrica, sendo controlada diretamente pela Isolux Energia e Parti-
cipações S.A. que detém 85% do capital social da Cia. e os outros 15% pertencem 
ao Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA. A Cia. tem por objetivo so-
cial exclusivo a exploração de concessões de serviços públicos de transmissão,
prestados mediante a implantação, operação e manutenção de instalações de
transmissão, incluindo os serviços de apoio e administrativos, provisão de equipa-
mentos e materiais de reserva, programação, medições e demais serviços com-
plementares necessários à transmissão de energia elétrica, segundo os padrões 
estabelecidos na legislação e regulamentos. No dia 16/10/08, a Cia. assinou com 
a União, por meio da ANEEL, o Contrato de Concessão nº 009/08 - ANEEL, que 
regula a Concessão de Serviço Público de Transmissão, pelo prazo de 30 anos,
para implantação, operação e manutenção das instalações de transmissão de
energia elétrica, compostas pelos seguintes trechos: linha de transmissão em 500 
kV, circuito duplo, com extensão aproximada de 374 km, com origem na subesta-
ção Oriximiná e término na subestação Jurupari, ambas localizadas no estado do 
Pará; linha de transmissão em 230 kV, circuito duplo, com extensão aproximada
de 95 km, com origem na subestação Jurupari e término na subestação Laranjal, 
localizada no estado do Amapá; linha de transmissão em 230 kV, circuito duplo,
com extensão aproximada de 244 km, com origem na subestação Laranjal e térmi-
no na subestação Macapá, no estado do Amapá; subestação Oriximiná 500/138 
kV (150 MVA); subestação Laranjal em 230/69 kV (200 MVA); subestação Ma-
capá em 230/69 kV (450 MVA) e ampliação da subestação Jurupari em 500 kV
(900 MVA). Compreende ainda entradas de linha, barramentos, módulos gerais, 
reatores de linha e de barra, bancos de capacitores em série e em derivação,
compensador estático, instalações vinculadas e demais instalações necessárias 
às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunica-
ção, administração e apoio. O Contrato estabelece uma Receita Anual Permitida 
(“RAP”) de R$ 71.880, sendo reajustada anualmente pela ANEEL. Em 26/06/18, 
a ANEEL, de acordo com a Resolução Homologatória nº 2.408, estabeleceu a
receita anual da Cia. em R$ 120.476, para o período de 1°/07/18 a 30/06/2019.
Conforme Despacho n° 2.643 de 4/10/16, foi aprovado uma receita adicional 
de R$ 127.286 correspondente a 410 dias de RAP não recebida, em função de
atrasos, no qual Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade
– SFE, concluiu que não foram de responsabilidade da Transmissora. Composi-
ção Acionária. O capital social subscrito e integralizado da Cia. é de R$ 667.013,
representado por 667.013 milhões de ações ordinárias. A composição do capital 
social subscrito da Cia. é como se segue:
Acionistas Ordinárias
Isolux Energia e Participações S.A. 567.260.000
Fundo de desenvolvimento da Amazônia – FDA 99.753.209
Desempenho Operacional. Dentro das obrigações do Contrato de Concessão, 
a PLENA - Operação e Manutenção de Transmissoras de Energia Ltda., uma em-
presa também controlada diretamente pela Isolux Energia e Participações S.A., 
é a responsável pela operação e manutenção das instalações de transmissão de 
energia elétrica. A PLENA possui vasta experiência atuando desde a entrada em 
operação das primeiras linhas de transmissão da Isolux em dezembro de 2002. 
Segue em contínua expansão tendo implantado em 2014 seu próprio Centro de 
Operação Remoto do Sistema atuando na gestão centralizada dos ativos de trans-

missão. As funções transmissão da LMTE estiveram disponíveis em dezembro de 
2018 100% do tempo, registrando um acumulado acima de 99% nos últimos 12 
meses, conforme demonstrado na tabela abaixo e comparado com 2017.

Disponibilidade

Conc.

Funçào Transmissão 
(Por Tipo e Nivel de 

Tensão) 2017 2018
Jan/18 A 
Dez/18 Dez/18

LT 500 kV 99,9984% 99,9908% 99,9908% 100,0000%
BCS 500kV 99,7750% 100,0000% 100,0000% 100,0000%
RT 500 kV 99,8912% 99,8897% 99,8897% 100,0000%

ATR 500/138 kV 100.0000% 100.0000% 100,0000% 100.0000%
Lmte. CE 500 kV 99,9927% 99,8803% 99,8803% 100.0000%

TR 230/G9 kV 98,6633% 99.9758% 99,9758% 100.0000%
LT 230 Kv 99,9972% 99,9996% 99,9996% 100.0000%
CE 230 Kv 99,9137% 99,9034% 99,9034% 100.0000%

A linha de transmissão não sofreu desligamento automático em dezembro de 
2018 e apenas alguns durante o ano de 2018, resultando nos indicadores da 
tabela abaixo para o período acumulado dos últimos 12 meses e comparado 
com 2017.

TAXA DE FALHA
Conc. Função Transmissão 

(Por Tipo e Nivel de 
Tensão) 2017 2018

JAN/18 
 a 

DEZ/18 DEZ/18
LT 500 kV 1,28 1,14 1,14 0

BCS 500kV 0,25 0 0 0
RT 500 kV 0 0 0 0

ATR 500/138 kV 0 0 0 0
Lmte. CE 500 kV 3 10 10 0

TR 230/69 kV 0.41 0 0 0
LT 230 Kv 3 1.05 1,05 0
CE 230 Kv 3 3 3 0

Entendendo a necessidade da manutenção de programas ambientais na fase de 
operação, e em consonância com as condicionantes da Licença de Operação, a 
LMTE desenvolve, na área de influência do empreendimento, diversos programas 
e ações ambientais, para identificar e/ou monitorar possíveis impactos advindos 
da operação do empreendimento. Desempenho Econômico-Financeiro. As de-
monstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emiti-
das pelo International Accounting Standards Board (IASB). As práticas contábeis 
adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária bra-
sileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela CVM - CVM. A 
Cia. aplicou as políticas contábeis definidas na nota explicativa nº 27 das demons-
trações financeiras, em todos os exercícios apresentados. Na preparação des-
tas demonstrações financeiras, a Cia. adotou ainda todos os pronunciamentos 
e respectivas interpretações técnicas e orientações técnicas emitidas pelo CPC 
e aprovados pelo CFC, que juntamente com as práticas contábeis incluídas na 
legislação societária brasileira são denominados como práticas contábeis ado-
tadas no Brasil. A Cia. e suas controladas adotaram os novos Pronunciamentos 
Técnicos CPC no 47 – Receita de Contrato com Cliente (IFRS 15) e CPC no 48 
– Instrumentos Financeiros (IFRS 9) revisados pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (“CPC”), CVM (“CVM”) e International Accounting Standards Board
(“IASB”), que entraram em vigor a partir de 1º/01/18. A receita dos serviços que
a Cia. presta passou a ser registrada e mensurada de acordo com os referidos
pronunciamentos a partir de 1º/01/18, não reproduzindo os efeitos para o exercício 
comparativo de 2017. Como consequência da aplicação do CPC nº 47, todas as 
concessões da Cia. e suas controladas foram classificadas como ativo contratual,
em que o fluxo de recebimentos (RAP) e remunerado por uma taxa de desconto
que contempla os riscos e prêmios do setor e que passa a ser a estabelecida no
início de cada. Para os ativos em fase de obras, a receita de infraestrutura estabe-
lecida e suficiente para cobrir gastos incorridos e encargos para a implementação
do projeto. Eventuais variações em relação a rentabilidade do projeto passam
a ser reconhecidas no resultado no início de operação. A aplicação do CPC 47
gerou impacto positivo de R$ 19 milhões no lucro líquido de 2018 e de efeito ne-
gativo de R$ 235 milhões no patrimônio liquido. Abaixo, apresentamos tabelas e
explicações sobre as variações significativas nas demonstrações de resultado da

Cia. (em milhares de reais):
Demostrações Do Resul-
tado

Em 31 de dezembro % Variação 
2018/

(em milhares de R$, exceto 
percentuais) 2018

% Total 
ROL 2017

% Total 
ROL 2017

Receita operacional líquida 146.593 100,00 132.487 100,00 10,65
Custo dos serviços presta-
dos (11.792) (8,04) (22.544) (17,02) (47,69)
Lucro Bruto 134.801 91,96 109.943 82,98 22,61
(Despesas) Receitas Ope-
racionais
Gerais e administrativas (16.135) (11,01) (19.808) (14,95) (18,54)
Lucro Operacional antes 
do Resultado Financeiro 118.666 80,95 90.135 68,03 (31,65)
Receitas Financeiras 25 0,02 1.169 0,88 (97,86)
Despesas Financeiras (67.824) (46,27) (76.456) (57,71) (11,29)
Total do resultado financeiro 
líquido (67.799) (46,25) (75.287) (56,83) (9,95)
Lucro Antes do IR e Con-
tribuição Social 50.867 34,70 14.848 11,21 242,58
IR e contribuição social (15.155) (10,34) (5.856) (4,42) 158,79
Lucro Líquido do Período 35.712 24,36 8.992 6,79 297,15
Receita Operacional Líquida. A receita operacional líquida aumentou 10,65%, 
atingindo R$ 146.593 mil em dezembro de 2018 se comparada com R$ 132.487 
mil em 31/12/17, basicamente em função da aplicação do CPC 47. Custos dos 
serviços prestados. A variação nos custos dos serviços prestados deve-se ba-
sicamente a diminuição dos custos de manutenção na subestação. EBITDA. A 
Composição do EBITDA de 31/12/18, bem como do mesmo período de 2017 é de:

Em 31 de 
dezembro

% Variação 
2018/

(em milhares de R$, exceto percentuais) 2018 2017 2017
Receita Operacional Líquida 146.593 132.487 10,65
(-) Custos e Despesas (*) (11.792) (22.544) (47,69)
EBTIDA 134.801 109.943 22,61
Margem EBTIDA 91,95% 82,98% 10,81
(*) Na composição dos Custos e Despesas não são consideradas as receitas e 
despesas financeiras. Em linhas gerais o EBTIDA representa o quanto a empresa 
gera de recursos considerando apenas as suas atividades operacionais, é o lu-
cro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. A variação positiva de 
22,61% do EBITDA deve-se, principalmente, a diminuição dos custos. Da mesma 
forma a margem do EBTIDA apresentou um aumento, passando de 82,98% em 
dezembro de 2017 para 91,95% em dezembro de 2018. Resultado Financeiro. 
A variação no resultado financeiro deve-se basicamente às despesas financeiras, 
que diminuíram 11,29%, atingindo R$ 67.799 mil em dezembro de 2018 contra R$ 
75.287 mil em dezembro de 2017, devido, basicamente, à redução da dívida. Re-
sultado do Período. O resultado do período é obtido pela diferença entre todas 
as receitas e despesas do período. Como consequência combinação de todos 
os efeitos anteriormente mencionados, o lucro líquido em 31/12/18 alcançou R$ 
35.712 mil, apresentando um aumento relevante em relação ao mesmo período 
de 2017. Auditores Independentes. Em conformidade com o disposto na Ins-
trução CVM 381, de 14/01/2003, a Cia. declara que mantém contratada a PHF 
– Auditores Independentes S/S para a prestação de serviços de auditoria externa 
e suas demonstrações contábeis, bem como para a revisão de informações con-
tábeis em atendimento às exigências do Órgão Regulador ANEEL, e de contratos 
de financiamentos, para o exercício 2018. A PHF – Auditores Independentes S/S
desde então prestou serviços não relacionados à auditoria independente que su-
perassem 5%  do valor do contrato. A política de autuação da Cia., quanto à con-
tratação de serviços não relacionados à auditoria externa junto à empresa de au-
ditoria se fundamenta nos princípios que preservam a independência do auditor.
Agradecimentos. Ao reconhecermos que o resultado alcançado é consequência
da união e do esforço de nossos colaboradores e do apoio, empenho, incentivo e 
profissionalismo recebidos dos públicos com os quais nos relacionamos, quere-
mos expressar nossos agradecimentos aos nossos Acionistas, aos Srs. membros 
do Conselho de Administração, aos nossos clientes e fornecedores, aos nossos
Governos Municipais, Estaduais e Federal e demais autoridades, às Agências
Reguladoras e aos Agentes do Setor. A ADMINISTRAÇÃO.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31/12/18
1.1 Contexto operacional. A Linhas de Macapá Transmissora de Energia S.A. 
("LMTE" ou "Cia."), S.A. de capital aberto, foi constituída em 7/07/08 e está estabeleci-
da no Rio de Janeiro, com filiais no Amapá e no Pará. A Cia. se encontra em operação, 
e tem por objeto social a exploração de concessões de serviços públicos de transmis-
são de energia, prestados mediante implantação, operação e manutenção de instala-
ções de transmissão e demais serviços complementares necessários à transmissão 
de energia elétrica. Essa atividade é regulamentada pela Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (ANEEL), vinculada ao Ministério de Minas e Energia. A Isolux Energia e 
Participações S.A. detêm 85% do capital social da Cia. Os outros 15% pertencem ao 
Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA. A emissão dessas demonstrações 
financeiras foi autorizada pela Diretoria em 27/03/2019. 1.2 Concessão. Em 27/06/08 
a Isolux Ingenieria S.A. foi declarada vencedora do Leilão Público nº 004/08, realizado 
na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, para a aquisição da Concessão de Transmis-
são de Energia Elétrica referente ao lote B, linha Oriximiná-Macapá. O decreto de ou-
torga da concessão, sem número, datado de 8/10/08, foi publicado no Diário Oficial da 
União de 9/10/08. No dia 16/10/08, a Cia. assinou com a União, por meio da ANEEL, 
o Contrato de Concessão nº 009/08 ANEEL, que regula a Concessão de Serviço Pú-
blico de Transmissão, pelo prazo de 30 anos, para implantação, operação e manuten-
ção das instalações de transmissão de energia elétrica, compostas pelos seguintes
trechos: linha de transmissão em 500 kV, circuito duplo, com extensão aproximada
de 374 km, com origem na subestação Oriximiná e término na subestação Jurupari, 
ambas localizadas no estado do Pará; linha de transmissão em 230 kV, circuito duplo, 
com extensão aproximada de 95 km, com origem na subestação Jurupari e término 
na subestação Laranjal, localizada no estado do Amapá; linha de transmissão em 230 
kV, circuito duplo, com extensão aproximada de 244 km, com origem na subestação 
Laranjal e término na subestação Macapá, no estado do Amapá; subestação Orixi-
miná 500/138 kV (150 MVA); subestação Laranjal em 230/69 kV (200 MVA); pela su-
bestação Macapá em 230/69 kV (450 MVA) e pela ampliação da subestação Jurupari 
em 500 kV (900 MVA). Compreende ainda entradas de linha, barramentos, módulos 
gerais, reatores de linha e de barra, bancos de capacitores em série e em derivação, 
compensador estático, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às
funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, ad-
ministração e apoio. As instalações entraram em operação comercial em 12/06/13
(Tramo de 500 kV) e em 22/01/14 (Tramo 230 kV). A Receita Anual Permitida (RAP) 
foi determinada em R$ 71.880 (valor histórico), com recebimento em quotas mensais. 
A RAP é corrigida anualmente pelo IPCA e será válida por todo o prazo de operação 
comercial da Cia. Em 26/06/18, a ANEEL, de acordo com a Resolução Homologa-
tória nº 2.408, estabeleceu a receita anual da Cia. em R$ 120.476, para o período
de 1°/07/18 a 30/06/2019. Conforme Despacho n° 2.643 de 4/10/16, foi aprovado
uma receita adicional de 127.286 correspondente a 410 dias de RAP não recebida
em função de atrasos, no qual Superintendência de Fiscalização dos Serviços de
Eletricidade – SFE, concluiu que não foram de responsabilidade da Transmissora. O 
último mês de recebimento foi junho/18. A receita que será faturada aos usuários do 
sistema elétrico (distribuidoras, geradores e grandes consumidores) está garantida
por um esquema de contas reservas e de garantias, cujos termos são estabelecidos 
ao se firmar o Contrato de Usos do Sistema de Transmissão (CUST) entre o usuário 
e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 1.3    Base de preparação. As
demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas confor-
me as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pela (CVM), que
estão em conformidade com as normas IFRS emitidas pelo International Accounting 
Standards Board – IASB. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte 
da administração da Cia. no processo de aplicação das políticas contábeis da Cia.

Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexi-
dade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para 
as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 2. As principais políticas 
contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras, estão apre-
sentadas na nota 27. 1.4 Mudanças nas políticas contábeis e divulgações.  Prin-
cipais alterações nas normas contábeis. A Cia. adotou os novos pronunciamentos 
e interpretações novas e/ou revisadas pelo CPC, CVM e IASB, com aplicação inicial 
a partir de 1º/01/18, conforme abaixo: • CPC nº47 – Receita de Contrato com Clien-
tes (IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers). Na adoção do CPC 47, a 
Cia. aplicou o método do efetivo cumulativo, não reproduzindo os efeitos deste CPC 
para o exercício comparativo de 2017. Os ajustes dos saldos contábeis em função 
da adoção inicial foram registrados em lucros acumulados. O CPC 47 estabelece um 
modelo de cinco etapas para contabilização das receitas decorrentes de contratos 
com clientes. De acordo com referido CPC, a receita reconhecida por um valor que 
reflete a contrapartida a que uma entidade espera ter direito em troca de transferência 
de bens ou serviços para um cliente. A Cia. avaliou suas operações à luz das novas 
normas contábeis e concluiu que a atividade de implementação da infraestrutura é 
afetada pelo novo CPC, uma vez que o direito à contraprestação por bens e servi-
ços está condicionado ao cumprimento de outra obrigação de desempenho. Como 
consequência da aplicação do CPC 47, o Contas a receber de Implementação da In-
fraestrutura, até então, classificado como ativo financeiro, e cujo saldo totalizava, em 
1º/01/18 R$ 2.193434, passa a ser classificado como ativo de concessão contratual, 
no montante de R$2.003.178. A diferença dos critérios de mensuração, no montante 
de R$113.954 foi contabilizada diretamente em lucros acumulados, líquido dos efei-
tos tributários. A tabela a seguir resume o impacto, líquido de impostos, da adoção do 
CPC 47 sobre lucros acumulados em 1º/01/18:

Impacto na adoção do CPC 47/
IFRS 15 em 1º/01/18

Prejuízos acumulados
Ativo de concessão - Contratual (190.256)
Impostos diferidos relacionados 76.302
Impacto em 1º/01/18 (113.954)
A adoção do CPC 47 gerou impacto no balanço patrimonial e demonstração de 
resultado da Cia. como demonstrado a seguir:

Balanço Patrimonial

Antes dos 
efeitos 

31.12.2018

Impactos 
da adoção 

CPC 47

Apre-
sentado 

31.12.2018
Ativo 2.301.120 (157.971) 2.143.149
Ativo de concessão - Contratual - 1.992.239 1.992.239
Ativo de concessão - Financeiro 2.150.210 (2.150.210) -
Ativos não impactados 150.910 - 150.910
Passivo 1.215.766 (63 .355) 1.152 .411
Passivos não impactados 818.261 - 818.261
Impostos diferidos 397.504 (63 .355) 334 .150
Patrimônio Líquido 1.085.354 (94 .617) 990 .738
Reservas 401.966 (113.954 ) 288 .012
Lucro líquido 16.375 19.338 35.712
Itens não impactados 667.013 - 667.013
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 2.301.120 (157 .971) 2.143.149
Demonstração do resultado
Receita Líquida 117.294 29.299 146.593
Outros (95.726) - (95.726)
IR e CS (5.193) (9.962) (15.155)
Lucro líquido do exercício 16.375 19.338 35.712

Seção B - Riscos. 2 Estimativas e julgamentos contábeis críticos. As 
estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e se 
baseiam na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas 
de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 2.1 
Estimativas e premissas contábeis críticas. Com base em premissas, 
a Cia. faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas 
contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados 
reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com 
probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos 
e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir. 
(a) Contabilização de contratos de concessão. Na contabilização dos
contratos de concessão, a Cia. efetua análises que envolvem o julgamento
da Administração, substancialmente, no que diz respeito a aplicabilidade da
interpretação de contratos de concessão, determinação e classificação dos
gastos de implementação da infraestrutura, ampliação, reforços e melhorias
como ativo de concessão contratual. (b) Momento de reconhecimento do
ativo de concessão contratual. A Administração da Cia. avalia o momento
de reconhecimento dos ativos das concessões com base nas características
econômicas de cada contrato de concessão. O ativo de concessão contratual
se origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir 
e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao 
longo do tempo do projeto. O ativo de concessão contratual é registrado em
contrapartida a receita de infraestrutura, que é reconhecida conforme os gastos 
incorridos. A parcela do ativo de concessão contratual indenizável é identificada
quando a implementação da infraestrutura é finalizada. (c) Determinação da
taxa de desconto do ativo de concessão contratual. A taxa aplicada ao
ativode concessão contratual é uma taxa de desconto que melhor representa
a estimativa da Cia. para a remuneração financeira dos investimentos da
infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prêmios específicos do
negócio. A taxa para precificar o componente financeiro do ativo de concessão
contratual é estabelecida na data do início de cada contrato de concessão.
Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a Cia. tem direito 
a receber, a quantia escriturada do ativo de concessão contratual é ajustada
para refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como receita ou
despesa no resultado. (d) Determinação das receitas de infraestrutura.
Quando a concessionária presta serviços de implementação da infraestrutura,
é reconhecida a receita de infraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos 
relativos aos serviços de implementação da infraestrutura prestados levando
em consideração que os projetos embutem margem suficiente para cobrir os
custos de implementação da infraestrutura e encargos. (e) Determinação
das receitas de operação e manutenção. Quando a concessionária presta
serviços de operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo valor justo,
tendo como um dos parâmetros os valores estimados pelo Poder Concedente
e os respectivos custos, conforme contraprestação dos serviços. 3 Gestão de
risco financeiro. 3.1 Fatores de risco financeiro. As atividades da Cia. a
expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado, risco de crédito, risco de
liquidez, risco de taxas de juros e riscos operacionais. O quadro a seguir sumaria 
a natureza e a extensão dos riscos decorrentes de instrumentos financeiros e
como o Grupo administra sua exposição. (a) Risco de mercado. A utilização
de instrumentos financeiros pela Cia. tem como objetivo proteger seus ativos
e passivos, minimizando a exposição a riscos de mercado, principalmente no
que diz respeito às oscilações de taxas de juros, índices de preços e moedas. A 
Cia. não tem pactuado contratos de derivativos para fazer hedge contra esses
riscos, porém, estes são monitorados pela Administração, que periodicamente 
avalia a exposição da Cia. e propõe estratégia operacional, sistema de controle, 
limite de posição e limites de créditos com os demais parceiros do mercado.
A Cia. também não pratica aplicações de caráter especulativo ou quaisquer
outros ativos de risco. Os principais riscos de mercado os quais a Cia. está
exposta são os seguintes: • Riscos relacionados às aplicações financeiras.
A Cia. adota política conservadora de aplicação dos recursos, sendo que a
maior parte destes é alocada em certificados de depósitos bancários. • Riscos
relacionados às taxas de juros. A Cia. está exposta a riscos relacionados à taxa 
de juros uma vez que possui debêntures e financiamentos com taxas de juros
pós fixadas. (b) Risco de crédito. Salvo pelo ativo financeiro e pelas contas
a receber de clientes, a Cia. não possui outros saldos a receber de terceiros
contabilizados neste exercício. Por esse fato, esse risco é considerado baixo.
A RAP de uma empresa de transmissão é recebida das empresas que utilizam 
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sua infraestrutura por meio de tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST). 
Essa tarifa resulta do rateio entre os usuários do Sistema Interligado Nacional 
(SIN) de alguns valores específicos: (i) a RAP de todas as transmissoras; 
(ii) os serviços prestados pelo ONS; e (iii) os encargos regulatórios. O poder
concedente delegou às geradoras, distribuidoras, consumidores livres, 
exportadores e importadores o pagamento mensal da RAP, que por ser 
garantida pelo arcabouço regulatório de transmissão, constitui-se em direito
contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro, deste modo
o risco de crédito é baixo. (c) Risco de liquidez. A previsão de fluxo de caixa
é realizada pela Cia., sendo sua projeção monitorada continuamente, a fim 
de garantir e assegurar as exigências de liquidez, os limites ou cláusulas dos 
contratos de empréstimos e caixa suficiente para atendimento às necessidades 
operacionais do negócio. O excesso de caixa gerado pela Cia. é investido em 
contas correntes com incidência de juros, depósitos a prazo e depósitos de 
curto prazo, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez 
suficiente para fornecer margem, conforme determinado pelas previsões acima 
mencionadas. A tabela a seguir analisa os passivos financeiros não derivativos 
da Cia., por faixas de vencimento, correspondentes ao xercício remanescente 
entre a data do balanço patrimonial e a data contratual do vencimento. Os valores 
divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados.

Inferior a 
um ano

Um a três 
anos

Três a 
cinco anos

Superior a 
cinco anos

Total

Fornecedores 11.257 - - - 11.257
Empréstimos e 
financiamentos 175.776 462.371 340.898 1.100.558 2.079.603

187.033 462.371 340.898 1.100.558 2.090.860
(d) Análise de sensibilidade adicional requerida pela CVM. Apresentamos
a seguir os impactos que seriam gerados por mudanças nas variáveis de riscos 
pertinentes às quais a Cia. está exposta no final do exercício. As variáveis de
riscos relevantes para a Cia. no exercício, levando em consideração o exercício 
projetado para essa avaliação são sua exposição à flutuação nas taxas de juros.
A administração entende que o cenário provável é uma variação de 0,5% nas
taxas de juros, conforme expectativa de mercado. Os demais fatores de riscos 
foram considerados irrelevantes para o resultado de instrumentos financeiros.
A análise de sensibilidade é determinada com base na exposição às taxas 
de juros dos instrumentos financeiros não derivativos no final do exercício de
relatório. Conforme determinado pela Instrução CVM 475/08, que requer que
sejam apresentados dois cenários com deterioração de 25% e 50% da variável 
de risco considerado. Apresentamos abaixo os possíveis impactos. Esses 
cenários poderão gerar impactos nos resultado e/ou nos fluxos de caixa futuros
da Cia. conforme descrito a seguir: • Cenário provável: manutenção dos níveis 
de juros nos mesmos níveis observados em 31/12/18. • Cenário 1: Deterioração 
de 25% no fator de risco principal do instrumento financeiro em relação ao nível
verificado em 31/12/18. • Cenário 2: Deterioração de 50% no fator de risco
principal do instrumento financeiro em relação ao nível verificado em 31/12/18.

Indicadores Ativo Passivo

Ativo 
(passivo) 
exposto

Taxa 
efetiva 
do pe-
ríodo 

%

Efeito estimado 
no lucro líquido 

e patrimônio 
líquido para 

31/12/18
Cenário provável
Risco de taxa de juros

99% CDI 9.979 - 9.979 6,34 633
TR + 0,5% 76 - 76 0,61 -
TJLP + 1% - (613.031) (613.031) 7,98 (48.920)
Taxa fixa 8,5% a.a. - (178.792) (178.792) 8,50 (15.197)
CDI + 6,5% a.a. - (7.224) (7.224) 12,90 (932)

10.055 (799.047) (788.992) (64.416)
Cenário 1
Risco de taxa de juros

99% CDI 9.979 - 9.979 7,92 790
TR + 0,5% 76 - 76 0,76 1
TJLP + 1% - (613.031) (613.031) 9,98 (61.180)
Taxa fixa 8,5% a.a. - (178.792) (178.792) 10,63 (19.006)
CDI + 6,5% a.a. - (7.224) (7.224) 16,13 (1.165)

10.055 (799.047) (788.992) (80.560)
Cenário 2
Risco de taxa de juros

99% CDI 9.979 - 9.979 9,50 948
TR + 0,5% 76 - 76 0,92 1
TJLP + 1% - (613.031) (613.031) 11,97 (73.380)
Taxa fixa 8,5% a.a. - (178.792) (178.792) 12,75 (22.796)
CDI + 6,5% a.a. - (7.224) (7.224) 19,35 (1.398)

10.055 (799.047) (788.992) (96.625)
(e) Risco de taxa de juros. A Cia. está exposta ao risco que uma variação de
taxa de juros cause um aumento na sua despesa financeira com pagamentos de
juros futuros. A dívida está sujeita da variação do CDI. (f) Riscos operacionais. 
Os riscos operacionais são aqueles inerentes à própria execução do negócio da 
Cia. e podem decorrer das decisões operacionais e de gestão da empresa ou
de fatores externos. Risco de interrupção do serviço: em caso de interrupção do 
serviço, a Cia. estará sujeita à redução de suas receitas através da aplicação
de algumas penalidades, dependendo do tipo, do nível e da duração da
indisponibilidade dos serviços. Risco de construção e desenvolvimento da
infraestrutura: caso a Cia. expanda os seus negócios através da construção de 
novas instalações de transmissão poderá incorrer em riscos inerentes a atividade 
de construção, atrasos na execução da obra e potenciais danos ambientais
que poderão resultar em custos não previstos e/ou penalidades. Risco técnico: 
a infraestrutura da Cia. é dimensionada de acordo com orientações técnicas
impostas por normas locais e internacionais. Ainda assim, algum evento de
caso fortuito ou força maior pode causar impactos econômicos e financeiros
maiores do que os previstos pelo projeto original. Nestes casos, os custos
necessários para a recolocação das instalações em condições de operação
devem ser suportados pela Cia., ainda que eventuais indisponibilidades de
suas linhas de transmissão não gerem redução das receitas (Parcela Variável). 
Durante o exercício findo em 31/12/18 e exercício findo em 31/12/17 a Cia.
não operou com instrumentos financeiros derivativos. 3.2 Gestão de capital.
Os objetivos da Cia. ao administrar seu capital são os de salvaguardar a
capacidade de continuidade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios
às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal
para reduzir esse custo. Para manter ou ajustar a estrutura de capital da Cia., a 
administração pode, ou propõe, nos casos em que os acionistas têm de aprovar, 
rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, 
ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de 
endividamento. Condizente com outras Cias. do setor, a Cia. monitora o capital 
com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à
dívida líquida expressa como percentual do capital total. A dívida líquida, por
sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto 
e LPs, conforme demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do montante
de caixa e equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da soma do 
patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida 
líquida. Os índices de alavancagem financeira podem ser assim sumariados:

31/12/2018 31/12/2017
Total dos empréstimos (Nota 15) 787.493 828.010
Menos: caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) (18.840) (4.286)
Dívida líquida 768.653 823.724
Total do patrimônio líquido 990 .738 1.042.284
Total do capital 1.759.391 1.866.008
Índice de alavancagem financeira % 44 44
3.3 Estimativa do valor justo. A Cia. efetua uma análise dos instrumentos 
financeiros que são mensurados pelo valor justo após o reconhecimento inicial, 
agrupados nos Níveis 1 a 3 com base no grau observável do valor justo, em 
31/12/18, conforme abaixo demonstrado: • Mensurações de valor justo de 
Nível 1 são obtidas de preços cotados (não ajustados) em mercados ativos 
para ativos ou passivos idênticos. • Mensurações de valor justo de Nível 2 são 
obtidas por meio de outras variáveis além dos preços cotados incluídos no Nível 
1, que são observáveis para o ativo ou passivo diretamente (ou seja, como 
preços) ou indiretamente (ou seja, com base em preços). • Mensurações de 
valor justo de Nível 3 são as obtidas por meio de técnicas de avaliação que 
incluem variáveis para o ativo ou passivo, mas que não têm como base os 
dados observáveis de mercado (dados não observáveis). Em 31/12/18, a Cia. 
possui dois ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado 
– os saldos de títulos de renda fixa e caixa restrito que montam, nesta data,
respectivamente, R$ 76 (2017 - R$ 19) e R$ 9.979 (2017 - R$ 9.829) que
são classificados como nível 2. Seção C – Notas explicativas relevantes
selecionadas. 4 Instrumentos financeiros por categoria.

31/12/2018 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2017
Valor 

contábil
Valor de 
mercado

Valor 
contábil

Valor de 
mercado

Ativos financeiros
Recebíveis :
Clientes 14.897 14.897 27.609 27.609
Caixa e equivalentes de 
caixa

18.840 18.840 4.286 4.286

Partes relacionadas 96.911 96.911 56.670 56.670
Depósitos judiciais e outros 
ativos

1.259 1.259 3.076 3.076

Mensurados pelo valor justo 
por meio do resultado:
Caixa restrito 9.979 9.979 9.829 9.829
Títulos e valores mobiliários 76 76 19 19

141.962 141.962 101.489 101.489
Passivos financeiros
Mensurado pelo custo 
amortizado:
Empréstimos e 
financiamentos

787.493 787.493 828.010 828.010

Provisões 7.617 7.617 6.577 6.577
Fornecedores e outros 
passivos

12.867 12.867 12.912 12.912

807.977 807.977 847.499 847.499
Valorização dos instrumentos financeiros. A Cia. opera com diversos 
instrumentos financeiros, com destaque para caixa e equivalentes de caixa, 
contas a pagar a fornecedores e financiamentos. Os valores registrados no ativo 
e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, 
em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características 
desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores 
contábeis aproximam-se dos valores justos. Os principais instrumentos 
financeiros ativos e passivos da Cia., em 31/12/18 estão descritos a seguir, bem 
como os critérios para sua valorização/avaliação: (a) Caixa e equivalentes de 
caixa, outros ativos e fornecedores. Os valores contabilizados aproximam-se 
dos de realização. (b) Financiamentos. O valor justo dos passivos financeiros, 
para fins de divulgação, é estimado mediante o desconto dos fluxos de caixa 
contratuais futuros pela taxa de juros de operações similares nas condições 
atuais. A Cia. possui operações de empréstimos e financiamentos que reúnem 
características próprias e contratadas com instituições que operam com crédito 
a LP (Banco da Amazônia S.A. e SUDAM). Não existe um mercado nacional 
consolidado de crédito de LP com as características dos financiamentos do 
Banco da Amazônia S.A., onde as ofertas de crédito com tais características de 
LP, normalmente estão Ltda.s a estas instituições.  O valor contabilizado dos 

empréstimos aproximam-se do valor justo em 31/12/18, pois a administração 
considera que não houve oscilação significativa nas taxas de mercado para 
aplicação nos financiamentos obtidos pela Cia. 5 Qualidade do crédito dos 
ativos contratuais. A qualidade do crédito dos ativos contratuais que estão 
vencidos é avaliada mediante às informações históricas sobre os índices de 
inadimplência de contrapartes. Nenhum dos ativos financeiros totalmente 
adimplentes foi renegociado no último exercício.
6 Caixa e equivalentes de caixa. 2018 2017
Caixa - 2
Bancos 18.840 4.284

18.840 4.286
7 Adiantamentos a fornecedores. Em 31 de dezembro, o saldos de 
adiantamentos a fornecedores vinculados à construção da infraestrutura do 
contrato inicial correspondem a: 

2018 2017
Fornecedor de materiais 6.686 6.606
Fornecedor de serviços 4.308 3.253
Outros fornecedores 753 968
(-) Provisão para perda (i) (6.418) (6.418)

5.329 4.409
(i) Refere-se a provisão para perda de saldos adiantados a fornecedores de
materiais para os quais a Cia. não possui expectativa de recuperação. 
8 Clientes. 2018 2017
A vencer 11.991 21.771
Vencidas até 30 dias 37 177
Vencidas de 30 até 365 dias 89 492
Vencidas há mais de 365 dias 2.780 5.169

14.897 27.609
A Cia. não registra provisão para créditos de liquidação duvidosa em relação aos 
seus clientes, uma vez que, no caso de inadimplência, a Cia. como agente de 
transmissão, solicitou à ONS o acionamento centralizado de garantia bancária 
do usuário relativa ao contrato de constituição de garantia ou carta de fiança.
9 Ativo de concessão. 2018 2017
Movimentação
Saldo inicial em 1º de janeiro 2.193.434 2.249.059
Remuneração do ativo contratual 147.986
Remuneração do ativo de concessão - 137.375
Receita de operação e manutenção 16.954 10.000
Adoção ao CPC 47 (190.256) -
Recebimento (175.879) (203.000)

1.992.239 2.193.434
Ativo financeiro
Circulante - 173.330
Não circulante - 2.020.104
Ativo de concessão - Contratual Circulante 146.814 -
Não circulante 1.845.425 -
A Cia. não apresenta histórico e nem expectativa de perdas em contas a 
receber, que são garantidas por estruturas de fianças e/ou acessos a contas 
correntes operacionalizadas pelo Operador. 10. Depósitos judiciais. O saldo 
refere-se, basicamente, a depósitos judiciais trabalhistas. 11. Caixa restrito. 
Refere-se à conta reserva estabelecida em garantia do contrato de empréstimo 
do FDA e FNO. 
Instituição financeira 2018 2017
Banco da Amazônia S.A. 9.979 9.829
A conta reserva deverá ter o valor equivalente a uma quota semestral do serviço 
da dívida vencida para o FDA e três meses do serviço da dívida vencida para 
o FNO. 12. Despesas pagas antecipadamente. O saldo em 31/12/18, refere-
se principalmente aos seguros contratados. 13 Partes relacionadas. A Cia.
possui os seguintes saldos em aberto de operações com partes relacionadas:

2018 2017
Isolux Energia e Participações S.A. (i) 96.882 57.236
Plena Operação e Manutenção Ltda - 600
Outros 29 (1.166)

96.911 56.670
(i) A Isolux Energia captou esse montante para investimento em obras de suas
controladas. (a) Remuneração do pessoal-chave da administração. A
remuneração paga por serviços do pessoal-chave da administração em 31/12/18 foi de 
R$ 1.406, correspondentes a salários e encargos. Em 2017, o valor pago foi de R$ 578. 
14. Fornecedores. 2018 2017
Fornecedores de materiais 403 2.471
Fornecedores de serviços 10.230 6.979
Outros 624 1.075

11.257 10.525
15. Empréstimos e financiamentos. Posição de empréstimos e
financiamentos em 31/12/18: 2018 2017
Circulante

Empréstimos bancários (i) 7.224 32.370
FDA e FNO (iii) 168.552 121.945

175.776 154.315
Não circulante

Empréstimos bancários (i) - 7.654
FDA e FNO (iii) 623.271 678.557
Custo de transação (ii) (11.554) (12.516)

611.717 673.695
Total dos empréstimos e financiamentos 787.493 828.010
(i) Empréstimos bancários. As taxas de juros dos empréstimos variam entre 6%
e 7% ao ano, incluindo o CDI e a TJLP quando aplicado ao contrato. (ii) Custos
de transação (comissões bancárias e IOF). Estes custos são compostos por
gastos com comissões bancárias e IOF pagas no exercício de 2014 e 2013 e
alteram a taxa efetiva de juros dos contratos sendo reconhecido como despesas 
financeiras no resultado ao longo da vigência dos referidos créditos. (iii) Crédi-
tos de L.P. A Cia. emitiu debêntures em 2010 (debêntures de primeira emissão
privada conversíveis em dívida em quatro séries da espécie com garantia real e
fidejussória) sendo 100% das debêntures subscritas pelo Fundo de Desenvolvi-
mento da Amazônia, gerido pela Superintendência de Desenvolvimento da Ama-
zônia - SUDAM, com as seguintes características: Valor: R$ 569.568 / Prazo: 240 
meses / Encargos: TJLP + 1,0 % a.a. A primeira prestação foi paga em outubro de 
2014 e as demais a cada seis meses, vencendo-se a última prestação em outu-
bro de 2030. Em 30/12/10 foi assinado o contrato de financiamento com o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) gerido pelo Banco da Amazônia 
- BASA, nos seguintes termos: Valor: R$ 142.722 / Prazo: 240 meses / Encargos: 
Fixo: 10% a.a. A primeira prestação foi paga no dia 10/03/15 e as demais no dia
10 dos meses subsequentes, vencendo a última prestação em janeiro de 2033.
(iv) Garantias concedidas. Fianças corporativas emitidas pela Isolux Energia e
Participações S.A. e pela Matriz Isolux Corsán S.A. Para os créditos de LP, foram 
dados em garantia os recebíveis do contrato de concessão e o penhor das ações.
As posições dos empréstimos e financiamentos e das amortizações do saldo de
LP, a partir de 31/12/2019 obedecem ao seguinte escalonamento anual, descon-
siderando o custo de transação: 
Exercício Amortização não circulante
2019 55.510
2020 55.510
2021 55.510
2022 55.510
De 2022 em diante 389.677

611.717
16. Impostos, taxas e contribuições a recolher. Em 31/12/18, o saldo de
impostos, taxas e contribuições a recolher é composto da seguinte forma: 

2018 2017
Encargos regulatórios (i) 5.433 6.861
Pis/Cofins e CSLL retido de fornecedores 516 592
ISS 863 854
Pis/Cofins sobre receita 604 1.721
INSS terceiros 1.390 1.578
IRRF retido de fornecedores 577 489
Outros 901 620

10.284 12.715
(i) Compõe-se pelos seguintes encargos: Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 
Reserva. Global de Reversão (RGR), Taxa de Fiscalização do Setor de Energia 
Elétrica (TFSEE), Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(FNDCT) e Ministério de Minas e Energia (MME). 
17 Provisões. 2018 2017
Contingências a) 7.617 6.577

7.617 6.577
(a) Contingências. A Cia. possui processos judiciais de natureza trabalhistas
e cíveis com probabilidade de perda possível no montante aproximado de 
R$ 19.013. As provisões foram registradas conforme relatório de assessores
jurídicos. 18 PIS e COFINS diferidos. Refere-se ao PIS e COFINS diferidos
calculados sobre os efeitos da receita com construção dos ativos de concessão.

PIS e COFINS diferidos
Em 31/12/17 205.669
Reversão em 2018 (i) (1.057)
Adoção CPC 47 (17.599)
Em 31/12/18 187.013
(i) Considerando que em 2018, o Pis e Cofins efetivamente realizado sobre
as receitas de faturamento tendo por base de cálculo os Avisos de Crédito 
foram maiores que as receitas auferidas conforme ICPC 01, foi realizada uma
reversão no valor de R$ 41.808 mil. 19 I.R e contribuição social diferidos. Em
31/12/18 e de 2017, a reconciliação das despesas de IR e de contribuição social 
apresentada no resultado são como segue: (a) Reconciliação das 
taxas efetivas e nominais. 2018 2017
Lucro antes do IR e contribuição social 50.867 14.848
Alíquota nominal combinada do IR e CS 34% 34%
IR e contribuição social (17.294) (5.048)
Outras adições 2.139 (808)
IR e CS diferidos às alíquotas da legislação (15.155) (5.856)
Os valores de IR e contribuição social diferidos ativos originam-se basicamente 
das diferenças temporárias entre os prejuízos contábeis e fiscais. Esses ativos 
serão realizados ao longo do contrato de concessão. A Cia. tem expectativa de 
geração de lucro e que lhe permitirá de utilizar os créditos nos cincos próximos 
anos.
(b) I.R e contribuição social diferidos IR e CSLL diferidos
Em 31/12/17 194.417
Constituição em 2018 15.155
Pagamento (3.731)
Adoção CPC 47 (58.704)
Em 31/12/18 147.137
20. Patrimônio líquido. a) Capital social. O capital subscrito e integralizado em
31/12/18 é de R$ 667.013, está representado por 667.013 mil ações ordinárias
de R$ 1 cada. A composição do capital social subscrito da Cia. é como se segue:
Acionistas Ordinárias
Isolux Energia e Participações S.A. 567.260.000
Fundo de desenvolvimento da Amazônia – FDA 99.753.209
(b) Reserva legal. A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro lí-
quido do exercício, observando-se os limites previstos pela Lei das Sociedades
Anônimas. (c) Reserva especial de dividendos. A Reserva especial de lucros a 
realizar contempla os impactos da adoção inicial do CPC 47 (nota 1.4); uma vez

que, não compõem parcela realizada do lucro líquido do exercício. A alocação 
nessa reserva ocorre para refletir o fato de que a realização financeira do lucro 
destas operações ocorrerá em exercícios futuros. Movimentação da reserva de 
dividendos:
Em 31/12/17 334.030
Constituição 0
Adoção CPC 47 (113.954)
Destinação 33.926
Em 31/12/18 254.002
21. Extinção de dívidas com a emissão de instrumentos de patrimônio. A
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, a pedido da Li-
nhas de Macapá Transmissora de Energia S.A. optou por converter em ações
ordinárias, com direito a voto, uma parcela semestral que foi subscrita em favor
do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA no valor de R$ 26.696 (2017 
- R$ 51.196). Os termos de conversão preveem as seguintes condições: • As
ações resultantes da conversão poderão ser livremente vendidas; • Caso o valor 
de venda das ações não reflita a remuneração equivalente a TJLP + 1% a.a. o 
acionista majoritário arcará com a respectiva equalização, recolhendo a diferença 
ao Fundo mesmo que não seja o comprador das ações. Em 2018, ocorreram as 
últimas parcelas da conversão em ações. Do total do valor convertido em 2018, R$ 
16.685 (2017 - R$ 31.961) foram destinados à conta de Capital social e R$ 10.011 
(2017 - R$ 19.235) destinados à conta de Reserva de capital. A extinção destas 
dívidas com a emissão de instrumentos de patrimônio é uma operação no escopo 
do ICPC 16 – Extinção de passivos financeiros com instrumentos de patrimônio 
(IFRIC 19), de forma que foram aplicadas as práticas contábeis descritas na Nota 
explicativa 27.12. 22. Receita
Receita bruta de serviços 2018 2017
Receita de operação e manutenção (i) 16.954 8.290
Receita de remuneração do ativo de concessão contratual (ii) 147.986 -
Receita de remuneração do ativo de concessão financeiro - 147.375
Outras Receitas 3.436 (790)

168.376 154.875
PIS e COFINS (16.632) (19.590)
PIS e COFINS diferido (Nota 18) 1.058 5.264
Quota para RGR, TFSEE e P&D (6.209) (8.062)

(21.783) (22.388)
Receita líquida de serviços 146.593 132.487
(i) Serviços de implementação de infraestrutura e Operação e Manutenção. 
A receita relacionada a implementação da infraestrutura para prestação de servi-
ços de transmissão de energia elétrica sob o contrato de concessão de serviços é 
reconhecida conforme gastos incorridos. As receitas dos serviços de operação e 
manutenção são reconhecidas no período no qual os serviços são prestados pela 
Cia., bem como parcela de ajuste (24.3). Quando a Cia. presta mais de um serviço 
em um contrato de concessão, a remuneração recebida é alocada por referência 
aos valores justos relativos dos serviços entregues. (ii) Remuneração do ativo 
de concessão. A receita de juros é reconhecida pela taxa de juros de mercado 
que reflete a volatilidade econômica sobre o fluxo futuro de recebimento de caixa 
que remunera o investimento da infraestrutura de transmissão. A taxa de desconto 
é representada por uma taxa de mercado que considera os riscos e prêmios es-
pecíficos do negócio de transmissão. 23. Custos de operação e manutenção e
Despesas gerais e administrativas 2018 2017
Despesas com pessoal 4.185 4.523
Serviços de operação e manutenção 11.792 22.544
Despesas gerais 11.950 15.285

27.927 42.352
Classificadas como:
Custo dos serviços prestados 11.792 22.544
Despesas gerais e administrativas 16.135 19.808

27.927 42.352
24. Resultado financeiro, líquido 2018 2017
Despesas financeiras
Juros sobre empréstimos (64.423) (74.553)
IOF (1) (77)
Outras despesas financeiras (3.400) (1.826)

(67.824) (76.456)
Receitas financeiras
Receita de aplicações financeiras - 1.073
Outras receitas financeiras 25 96

25 1.169
Resultado financeiro, líquido (67.799) (75.287)
25. Outras divulgações sobre fluxo de caixa. a) Atividades de financiamento
não envolvendo caixa 2018 2017
Emissão de ações 16.685 31.961
Aumento de reserva mediante conversão de dívida 10.011 19.235

26.696 51.196
(b) Reconciliação da dívida líquida 2018 2017
Empréstimos de curto prazo 175.776 154.315
Empréstimos de LP 611.717 673.695
Total da dívida 787.493 828.010
Caixa e equivalentes de caixa (18.840) (4.286)
Dívida líquida 768.653 823.724
Empréstimos bancários

Circu-
lante

Não cir-
culante

Total da 
dívida

Caixa e 
equiva-

lentes
Dívida 
líquida

Dívida liquida em 31/12/17 154.315 673.695 828.010 (4.286) 823.724
Movimentações que afetaram
o fluxo de caixa (32.800) 18.979 (13.821) (14.554) (28.375)
Movimentações que não 
 afetaram o fluxo de caixa
Transferência para o circulante 54.261 (54.261) - - -
Emissão de ações - (16.685) (16.685) - (16.685)
Aumento de reserva mediante
 conversão de dívida - (10.011) (10.011) - (10.011)
Dívida líquida em 31/12/18 175.776 611.717 787.493 (18.840) 768.653
26. Seguros. A cobertura de seguro foi contratada pelos montantes a seguir, con-
siderando a natureza de sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e 
orientação dos consultores de seguros. Em 31/12/18, a Cia. apresenta as seguin-
tes apólices de seguro:

Ramo Vigência
Importância 

Segurada
Riscos nomeados operacionais 13/06/18 a 13/06/2019 R$ 100.000
Responsabilidade civil geral 13/06/18 a 13/06/2019 R$ 10.000
Seção D – Políticas contábeis. 27. Resumo das principais políticas contábeis. 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo con-
sistente em todos os exercícios apresentados. 27.1 Descrição das principais 
práticas contábeis adotadas. 27.1.1 Conversão de moeda estrangeira. a) Mo-
eda funcional e moeda de apresentação. Os itens incluídos nas demonstrações 
financeiras da Cia. são mensurados usando a moeda do principal ambiente econô-
mico, no qual a Cia. atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras es-
tão apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da Cia. (b) Transações 
e saldos. As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda 
funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou da 
avaliação, na qual os itens são mensurados. Os ganhos e as perdas cambiais re-
sultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio 
do final do exercício, referentes a ativos e passivos monetários em moedas estran-
geiras, são reconhecidos na demonstração do resultado. Os ganhos e as perdas 
cambiais relacionados com empréstimos e financiamentos, caixa e equivalentes 
de caixa são apresentados na demonstração do resultado como receita ou despe-
sa financeira. 27.2 Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa 
incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de 
alta liquidez com vencimentos originais de três meses ou menos, que são pronta-
mente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor. 27.3 Instrumentos financeiros. 27.3.1 
Classificação e mensuração. A Cia. classifica seus ativos financeiros sob as se-
guintes categorias: valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. A 
classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adqui-
ridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no re-
conhecimento inicial. 27.3.2 Ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do 
resultado são ativos financeiros mantidos para negociação ativa. Os ganhos ou as 
perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados 
ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resul-
tado em “Resultado financeiro” no exercício em que ocorrem, a menos que o instru-
mento tenha sido contratado em conexão com outra operação. Nesse caso, as 
variações são reconhecidas na mesma linha do resultado afetada pela referida 
operação. (i) Empréstimos e recebíveis. Incluem-se nessa categoria os emprés-
timos concedidos e os recebíveis que são ativos financeiros não derivativos com 
pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. São inclu-
ídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 
doze meses após a data do balanço (estes são classificados como ativos não cir-
culantes). Os empréstimos e recebíveis da Cia. compreendem o ativo financeiro 
decorrente da concessão, demais contas a receber e caixa e equivalentes de caixa, 
exceto os investimentos de curto prazo. Os empréstimos e recebíveis são contabi-
lizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva. (ii) Valor 
justo. Os valores justos dos investimentos com cotação pública são baseados nos 
preços atuais de compra. Para os ativos financeiros sem mercado ativo ou cotação 
pública, a Cia. estabelece o valor justo através de técnicas de avaliação. Essas 
técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com terceiros, a refe-
rência a outros instrumentos que são substancialmente similares, a análise de flu-
xos de caixa descontados e os modelos de precificação de opções que fazem o 
maior uso possível de informações geradas pelo mercado e contam o mínimo pos-
sível com informações geradas pela administração da própria entidade. A Cia. ava-
lia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um 
grupo de ativos financeiros está registrado por valor acima de seu valor recuperável 
(impairment). Se houver alguma evidência, a perda mensurada como a diferença 
entre o valor recuperável e o valor contábil desse ativo financeiro é reconhecida na 
demonstração do resultado. 27.3.3. Ativo de concessão. Conforme previsto no 
contrato de concessão, o concessionário atua como prestador de serviço. O con-
cessionário implementa, amplia, reforça ou melhora a infraestrutura (serviços de 
implementação a infraestrutura) usada para prestar um serviço público além de 
operar e manter essa infraestrutura (serviços de operação e manutenção) durante 
determinado prazo. A transmissora de energia é remunerada pela disponibilidade 
da infraestrutura durante o prazo da concessão. O contrato de concessão não 
transfere ao concessionário o direito de controle do uso da infraestrutura de servi-
ços públicos. É prevista apenas a cessão de posse desses bens para realização 
dos serviços públicos, sendo os bens revertidos ao concedente após o encerra-
mento do respectivo contrato. O concessionário tem direito de operar a infraestru-
tura para a prestação dos serviços públicos em nome do Poder Concedente, nas 
condições previstas no contrato de concessão. O concessionário deve registrar e 
mensurar a receita dos serviços que presta de acordo com os Pronunciamentos 
Técnicos CPC 47 – Receita de Contrato com Clientes, CPC 48 – Instrumentos Fi-
nanceiros e ICPC 01 (R1) – Contratos de Concessão. Caso o concessionário rea-
lize mais de um serviço regidos por um único contrato, a remuneração recebida ou 
a receber deve ser alocada a cada obrigação de performance com base nos valo-
res relativos aos serviços prestados caso os valores sejam identificáveis separada-
mente. (a) Ativo de concessão - Contratual. A concessão da Cia. foi classificada 
dentro do modelo de ativo de concessão contratual, a partir de 1º/01/18, conforme 
adoção do CPC 47 - Receita de Contrato com Clientes. O ativo de concessão con-
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tratual se origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de cons-
truir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao 
longo do tempo do projeto, porém o recebimento do fluxo de caixa está condiciona-
do à satisfação da obrigação de desempenho de operação e manutenção. Mensal-
mente, à medida que a Cia. opera e mantém a infraestrutura, a parcela do ativo de 
concessão contratual equivalente à contraprestação daquele mês pela satisfação 
da obrigação de desempenho de construir torna-se um ativo financeiro, pois nada 
mais além da passagem do tempo será requerida para que o referido montante 
seja recebido. Os benefícios deste ativo são os fluxos de caixa futuros. O valor do 
ativo de concessão contratual das concessionárias de transmissão de energia é 
formado por meio do valor presente dos seus fluxos de caixa futuros. O fluxo de 
caixa futuro é estimado no início da concessão, ou na sua prorrogação, e as pre-
missas de sua mensuração são revisadas na Revisão Tarifária Periódica (RTP). 
Os fluxos de caixa são definidos a partir da Receita Anual Permitida (RAP), que é a 
contraprestação que as concessionárias recebem pela prestação do serviço públi-
co de transmissão aos usuários. Estes recebimentos amortizam os investimentos 
nessa infraestrutura de transmissão e eventuais investimentos não amortizados 
(bens reversíveis) geram o direito de indenização do Poder Concedente ao final do 
contrato de concessão. Este fluxo de recebimentos é (i) remunerado pela taxa que 
representa o componente financeiro do negócio, estabelecida no início de cada 
projeto. A implementação da infraestrutura, atividade executada durante fase de 
obra, tem o direito a contraprestação vinculado a performance de finalização da 
obra e das obrigações de desempenho de operar e manter, e não somente a pas-
sagem do tempo, sendo o reconhecimento da receita e custos das obras relaciona-
das à formação deste ativo através dos gastos incorridos. Assim, a contrapartida 
pelos serviços de implementação da infraestrutura efetuados nos ativos da conces-
são a partir de 1º/01/18 passaram a ser registrados na rubrica “Implementação da 
Infraestrutura”, como um ativo de concessão contratual, por terem o direito a con-
traprestação ainda condicionados a satisfação de outra obrigação de desempe-
nho. As receitas com implementação da infraestrutura e receita de remuneração 
dos ativos de concessão estão sujeitas ao diferimento de Programa de Integração 
Social - PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - CO-
FINS cumulativos, registrados na conta “impostos diferidos” no passivo não circu-
lante. 27.4. Despesas antecipadas. Os custos de transação relacionados à con-
tratação dos empréstimos ficam como despesas antecipadas no ativo até o recebi-
mento do empréstimo. A partir do recebimento, são transferidos para o passivo fi-
nanceiro reduzindo o saldo inicial e alterando a taxa de juros. 27.5. Fornecedores. 
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços 
que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo clas-
sificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até 
um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso 
contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas 
são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensura-
das pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na práti-
ca, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 27.6 Em-
préstimos e financiamentos. Os empréstimos e financiamentos tomados são 
reconhecidos inicialmente no recebimento dos recursos líquidos dos custos de 
transação. Esses custos vão reduzir o saldo inicial e alterar a taxa de juros. Em 
seguida, os financiamentos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto 
é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (“pro rata 
temporis”). 27.7 Provisões. As provisões são reconhecidas quando a Cia. tem 
uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos 
passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a 
obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. 27.8 Demais ativos 
e passivos. São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes rendimentos (encargos) auferidos (incorri-
dos) até a data do balanço. Estão classificados no ativo e passivo não circulante, 
respectivamente, os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após doze me-
ses. 27.9 IR e contribuição social corrente e diferidos. As despesas de IR e 
contribuição social do exercício compreendem os impostos correntes e diferidos. 
Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exce-
to na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos direta-
mente no patrimônio líquido. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no 

patrimônio líquido. O IR e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se 
o método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças
entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demons-
trações financeiras. As alíquotas desses tributos, definidas atualmente para deter-
minação desses créditos diferidos, são de 25% para o IR e de 9% para a contribui-
ção social. Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja
possível que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado na compen-
sação das diferenças temporárias, com base em projeções de resultados futuros
elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos
futuros que podem, portanto, sofrer alterações. A análise dessa recuperação leva 
em consideração as atividades que serão efetuadas pela Cia. bem como as carac-
terísticas respectivas do contrato de concessão que permitirão as realizações dos 
impostos diferidos ativos. 27.10 Reconhecimento de Receita. A Cia. aplicou o
CPC 47 – Receita de Contratos com Clientes a partir de 1º/01/18. Informações
adicionais sobre as práticas contábeis da Cia. relacionadas a contratos com clien-
tes e o efeito da aplicação inicial do CPC 47 estão descritos na nota 1.4 e 27.3.3. Os 
concessionários devem registrar e mensurar a receita dos serviços que prestam
obedecendo aos pronunciamentos técnicos CPC 47 – Receita de Contrato com
Cliente. As receitas são reconhecidas quando ou conforme a entidade satisfaz as 
obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente, e somente quan-
do houver um contrato aprovado; for possível identificar os direitos; houver subs-
tância comercial e for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual
terá direito. As receitas da Cia. são classificadas nos seguintes grupos: (a) Receita 
de infraestrutura. Refere-se aos serviços de implementação da infraestrutura,
ampliação, reforço e melhorias das instalações de transmissão de energia elétrica. 
As receitas de infraestrutura são reconhecidas conforme os gastos incorridos e
calculadas acrescendo-se as alíquotas de PIS e COFINS ao valor do investimento, 
uma vez que os projetos embutem margem suficiente para cobrir os custos de im-
plementação da infraestrutura e encargos, considerando que boa parte de suas
instalações é implementada através de contratos terceirizados com partes não re-
lacionadas. As variações positivas ou negativas em relação à margem estimada
são alocadas no resultado ao fim de cada obra. Toda a margem de construção é
recebida durante a obra e variações positivas ou negativas são alocadas imediata-
mente ao resultado, no momento que incorridas. Para estimativa referente a Recei-
ta de Construção, a Cia. utilizou um modelo que apura o custo de financiar o cliente
(no caso, Poder Concedente). A taxa definida para o valor presente líquido da
margem de construção (e de operação) é definida no momento inicial do projeto e
não sofre alterações posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito 
do cliente e prazo de financiamento. (b) Remuneração dos ativos de concessão. 
Refere-se aos juros reconhecidos pelo método linear com base na taxa que melhor 
representa a remuneração dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por 
considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa busca precificar o
componente financeiro do ativo de concessão contratual, determinada na data de
início de cada contrato de concessão. A taxa de retorno incide sobre o montante a 
receber do fluxo futuro de recebimento de caixa. (c) Receita de operação e manu-
tenção. Refere-se aos serviços de operação e manutenção das instalações de
transmissão de energia elétrica, que tem início quando da entrada em operação e 
visa a não interrupção da disponibilidade dessas instalações. 27.11. Encargos
regulatórios. Os montantes faturados pela Cia. estão sujeitos aos seguintes en-
cargos regulatórios: • Reserva Geral de Reversão (“RGR”): Encargo do setor elétri-
co pago mensalmente pelas empresas concessionárias de energia elétrica, com a 
finalidade de prover recursos para reversão, expansão e melhoria dos serviços
públicos de energia elétrica. Seu valor anual equivale a 2,6% dos investimentos
efetuados pela concessionária em ativos vinculados à prestação de serviço de
eletricidade, limitado a 3% da receita anual. • Taxa de Fiscalização de Serviços de 
Energia Elétrica (“TFSEE”): Taxa de fiscalização incidente sobre a transmissão de
energia elétrica, devida mensalmente, sendo seu valor fixado pelos Despachos
emitidos no início de cada ano pela ANEEL e proporcionais ao porte do serviço
concedido considerando o valor econômico agregado pelo concessionário. • Pes-
quisa e Desenvolvimento (“P&D”): As concessionárias de serviços públicos de dis-
tribuição, transmissão ou geração de energia elétrica, as permissionárias de servi-
ços públicos de distribuição de energia elétrica e as autorizadas a produção inde-
pendente de energia elétrica, excluindo-se, por isenção, aquelas que geram ener-

gia exclusivamente a partir de instalações eólica, solar, biomassa, co-geracao 
qualificada e pequenas centrais hidrelétricas, devem aplicar, anualmente, um per-
centual de sua receita operacional líquida em projetos de Pesquisa e Desenvolvi-
mento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica – P&D, segundo regulamentos 
estabelecidos pela ANEEL. Estes encargos são reconhecidos como componente 
da receita operacional líquida (Nota 22). 27.12. Extinção de passivos financeiros 
com instrumentos patrimoniais. Quando a Cia. emite instrumentos patrimoniais 
próprios e os entrega a seus credores com o intuito de extinguir a totalidade ou 
parte de um passivo financeiro, tais instrumentos patrimoniais são inicialmente re-
conhecidos no patrimônio líquido, mensurados pelo seu valor justo. Se o valor justo 
dos instrumentos patrimoniais próprios emitidos não puderem ser mensurados, 
estes devem ser mensurados pelo valor justo do passivo financeiro extinto. 27.13. 
Dividendos. A Cia. registra, em bases anuais, os dividendos mínimos obrigatórios 
como passivo, a menos que esse dividendo mínimo tenha sido efetivamente pago 
antes do encerramento do exercício. Dividendos complementares ao mínimo obri-
gatório são registrados como passivo na data em que seu pagamento for aprovado 
em Assembleia de Acionistas. Dividendos propostos pela Administração da Cia., 
em consonância com a Lei das S.A., são divulgados em nota explicativa. 27.14 
Normas novas que ainda não estão em vigor. A seguinte nova norma foi emitida 
pelo IASB mas não está em vigor para o exercício de 2018. A adoção antecipada 
de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê 
de Pronunciamento Contábeis (CPC). • IFRS 16 - “Operações de Arrendamento 
Mercantil”: com essa nova norma, os arrendatários passam a ter que reconhecer 
o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para prati-
camente todos os contratos de arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, 
podendo ficar fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto
prazo ou de pequenos montantes. Os critérios de reconhecimento e mensuração 
dos arrendamentos nas demonstrações financeiras dos arrendadores ficam subs-
tancialmente mantidos. O IFRS 16 entra em vigor para exercícios iniciados em ou 
após 1º/01/2019 e substitui o IAS 17/CPC 06 - “Operações de Arrendamento Mer-
cantil” e correspondentes interpretações. • CPC nº 06 (R2) – Operações de arren-
damento mercantil – Deliberação CVM nº 787 em 21/12/17 (IFRS 16 - Leases): 
o CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apre-
sentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige que os
arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um único modelo,
similar à contabilização de arrendamentos financeiros nos moldes do CPC 06 (R1).
A norma inclui duas isenções de reconhecimento para os arrendatários – arrenda-
mentos de ativos de “baixo valor” e arrendamentos de curto prazo. Na data de início 
de um arrendamento, o arrendatário reconhece um passivo para pagamentos futu-
ros e um ativo representando o direito de usar o ativo subjacente durante o prazo 
do arrendamento. Os arrendatários devem reconhecer separadamente as despe-
sas com juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de amortização do
ativo de direito de uso. Os arrendatários também deverão reavaliar o passivo do
arrendamento na ocorrência de eventos como, mudança no prazo do arrendamen-
to, nos pagamentos futuros do arrendamento como resultado da alteração de um 
índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos. Em geral, o arrendatário
reconhecerá o valor de reavaliação do passivo de arrendamento como um ajuste
ao ativo de direito de uso. Essa nova norma não é aplicável para a Cia. • CPC nº 22 
– IFRIC 23 – Incerteza sobre o tratamento dos tributos sobre a renda. Essa
interpretação, vigente para exercícios financeiros a partir de 1º/01/2019, esclarece
como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração quando há incerteza 
sobre a aceitação dos tratamentos adotados pela autoridade fiscal, aplicando os
requisitos do CPC 32. A Cia. está em processo de avaliação das incertezas e não 
espera impactos significativos em suas demonstrações financeiras. • Normas e
interpretações novas e revisadas pelo IASB já emitidas e que entrarão em
vigor a partir do exercício financeiro de 2019: • IFRS 10 e IAS 28 - Venda ou
Contribuição de Ativos entre um Investidor e uma Associada ou Empreendimento 
Controlado em Conjunto • IFRS 17 – Contratos de Seguros Esses procedimentos 
não são aplicáveis para a Cia. Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC 
que ainda não entraram em vigor.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Linhas de Macapá Transmissora de Energia S.A. Opinião. 
Examinamos as demonstrações financeiras da Linhas de Macapá Transmissora de Energia S.A. (“LMTE” ou Cia.), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31/12/18 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Linhas de Macapá Transmissora de Energia S.A. em 31/12/18, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais 
de relatório financeiro (IFRS) emitida pelo International Accouting Standards Board (IASB). Base para opinião. Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Cia., de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase. Adoção do CPC 47 (IFRS 
15). Chamamos a atenção para a nota explicativa 1.4 às demonstrações financeiras, que descreve os impactos relacionados 
a adoção do CPC 47 – Receita de Contratos com Clientes (IFRS 15 – Receitas de Contratos com Clientes), onde os saldos 
de abertura relativos ao exercício findo em 31/12/18 foram ajustados e reclassificados, com o surgimento de um Ativo 
Contratual (anteriormente, Ativo Financeiro) com saldo de R$ 1.992.239, proporcionando ajuste aos lucros acumulados no 
montante de R$ 113.954. Nossa opinião não contém modificação em relação a esse assunto. Principais assuntos de 
auditoria. Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos 
em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações 
financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não 
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. 1. Mensuração do ativo contratual e receita de contrato com 
clientes. té 31/12/17, a infraestrutura de transmissão de energia era classificada como ativo financeiro sob o escopo do 
ICPC 01 / IFRIC 12 e mensurada ao custo amortizado. Eram contabilizadas receitas de construção e de operação com 
margem zero, além de receita de remuneração da infraestrutura de concessão com base na TIR (Taxa Interna de Retorno) 
de cada projeto, juntamente com a variação do IPCA. om a entrada em vigor em 01/01/18 do CPC 47 – Receita de Contratos 
com Clientes (IFRS 15 – Receitas de Contratos com Clientes), o direito da contraprestação por bens e serviços condicionado 
ao cumprimento de obrigações de desempenho e não somente a passagem do tempo enquadram as transmissoras de 
energia nessa norma. Com isso, as contraprestações passaram a ser classificadas como um “ativo de contrato”. O 
reconhecimento do ativo contratual e da receita da Cia. de acordo com o CPC 47 / IFRS 15 requer o exercício de julgamento 
significativo sobre o momento em que o cliente obtém o controle do ativo. Adicionalmente, a mensuração do progresso da 
Cia. em cumprimento da obrigação de performance satisfeita ao longo do tempo requer também o uso de estimativas e 
julgamentos significativos pela Administração para estimar os esforços ou insumos necessários para o cumprimento da 
obrigação de performance, tais como materiais e mão de obra, margens de lucros esperadas em cada obrigação de 
performance identificada e as projeções de receitas esperadas. Devido à relevância dos valores e do julgamento significativo 
envolvido, consideramos a mensuração da receita de contrato com clientes como um assunto significativo para nossa 
auditoria. omo o assunto foi conduzido em nossa auditoria. Nossos procedimentos de auditoria envolveram, entre 
outros, (i) a avaliação do desenho dos controles internos relacionados aos gastos realizados para execução do contrato; (ii) 
a leitura do contrato de concessão e seus aditivos para identificação das obrigações de performance previstas 
contratualmente, além de aspectos relacionados aos componentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato; (iii) a avaliação, 
com apoio de especialistas em finanças corporativas, das premissas relevantes utilizadas nas projeções de custos, na 
margem do contrato e na definição da taxa de desconto utilizada no modelo; e (iv) a avaliação das divulgações efetuadas 
pela Cia. nas demonstrações financeiras. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima descritos, 
consideramos que a mensuração do ativo contratual e as respectivas divulgações são aceitáveis no contexto das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 2. Extinção de dívidas com emissão de debêntures. Conforme 
divulgado na nota explicativa 21 às demonstrações financeiras, a Cia. solicitou a Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia – SUDAM a conversão da dívida e seus respectivos encargos financeiros, referente as debêntures subscritas a 
favor do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA, contraídos com o agente financeiro Banco da Amazônia S.A., em 
ações ordinárias com direito a voto. Devido a relevância dos montantes envolvidos, consideramos esse assunto relevante 
para nossa auditoria. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria. Nossos procedimentos de auditoria envolveram, 
entre outros, a avaliação e eficácia operacional implementadas pela Cia. sobre a contabilização das debêntures convertidas 
em ações, recálculo dos montantes envolvidos, confronto com base em documentação externa. Adicionalmente, avaliamos 
a adequação das divulgações da Cia. sobre este assunto. 3. Cia. está classificada como disponível para venda nas 
demonstrações financeiras do Acionista. O grupo Isolux Corsan S.A. principal acionista indireto da Cia., vem classificando 
seus investimentos na América Latina, como disponíveis para venda. A perspectiva de comercialização desses ativos é 

considerada provável num futuro próximo, baseados em ofertas formais recebidas durante esse exercício. Consideramos 
este assunto relevante para nossa auditoria. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria. Nossos procedimentos 
de auditoria envolveram, entrevistas com a administração da Cia., documentação adequada para fundamentar o assunto, 
corroborando com o cenário atual apresentado pela Cia. utros assuntos - Demonstração do valor adicionado. A 
demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31/12/18, elaborada sob a responsabilidade da 
administração da Cia., e apresentada como informação suplementar, foi submetida a procedimentos de auditoria executados 
em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Cia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa 
demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua 
forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 – Demonstração do Valor 
Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente preparada, em todos os 
aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Responsabilidade da administração e da governança pelas 
demonstrações financeiras. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS), emitida pelo International Accouting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver 
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia. •
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Cia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de
comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais
significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os
principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou
regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras,
determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. 
Rio de Janeiro-RJ, 27/03/2019. PHF – Auditores Independentes S/S - CRC–PE – 000680/O-0–S - RJ. Hugo Ferreira da 
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Emprego na construção cresce 1,35% no 1º bimestre
Aumento não 
recuperou 
a queda do 
bimestre anterior

O nível de emprego na 
construção civil brasileira re-
gistrou alta de 1,35% no pri-
meiro bimestre do ano. Foram 
abertos 30.650 postos de tra-
balho no acumulado de 2019. 
Na comparação do primeiro 
bimestre com o mesmo perío-
do do ano anterior, a variação 
é positiva em 1,05%. Na com-
paração de fevereiro com o 
mesmo mês do ano anterior, a 
variação é positiva em 1,40%. 
Em fevereiro, foram abertos 
13.392 postos de trabalho e no 
primeiro mês do ano, 17.258. 
Ao final de fevereiro, o setor 
empregava 2.303.127 traba-
lhadores.

Ao se dessazonalizar os 
dados, o emprego teria re-
gistrado alta de 0,26% em 
fevereiro (5.946 postos de 

trabalho), e 0,01% em ja-
neiro (152). Os dados são da 
pesquisa mensal do Sindus-
Con-SP realizada em parce-
ria com a Fundação Getulio 
Vargas (FGV), com base 
em informações do Cadas-
tro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) do 
governo federal.

“Embora positivo para 
este início do ano, o aumen-
to do emprego no bimestre 
ainda não recuperou as 85 
mil vagas encerradas no se-
tor, no último bimestre do 
ano passado. A retomada de 
atividade segue lenta, em 
compasso com o baixo ritmo 
de crescimento econômico”, 
afirma o presidente do Sin-
dusCon-SP, Odair Senra.

Segmentação 

No acumulado do primei-
ro bimestre do ano, compa-
rado com o mesmo período 
do ano anterior, o emprego 
na maioria dos segmentos da 
construção registrou queda, 
sendo as mais significati-
vas: Infraestrutura (-1,94%), 

Obras de acabamento 
(-1,77%), Incorporação de 
imóveis (-1,66%), Prepara-
ção de terreno (-0,68%) e 
Imobiliário (-0,67%). As que 
tiveram maiores altas foram 
Serviços de Engenharia e Ar-
quitetura (+7,72%) e Obras 
de instalação (+6,59%). Em 
fevereiro todos os segmen-
tos registraram variação po-
sitiva, comparado a janeiro.

Na comparação de feverei-
ro com o mesmo mês de 2018, 
apresentaram crescimento 
Serviços de Engenharia e Ar-
quitetura (+7,64%), Obras de 
instalação (+7,01%) e Outros 
Serviços (3,41%). Os demais 
mostraram declínio, especial-
mente: Obras de acabamen-
to (-1,66%), Infraestrutura 
(-1,53%), Incorporação de 
imóveis (-1,36%) e Imobiliá-
rio (-0,15%).

Estado de São Paulo

O emprego na construção 
paulista no acumulado dos 
dois primeiros meses do ano 
cresceu 1,50%, resultando em 
mais 9.376 postos de trabalho.

Desconsiderando efeitos sazo-
nais, teria havido alta de 0,14% 
(+883) em fevereiro e queda de 
0,28% em janeiro (-1816 postos 
de trabalho). Na comparação 
de fevereiro com o mesmo mês 
do ano anterior, a variação é de 
0,65% (+4.088 empregados). Ao 
final daquele mês, a construção 
paulista empregava de 633.822 
trabalhadores.

No bimestre, todos os 
segmentos apresentaram al-
tas. Na comparação com o 
primeiro bimestre de 2018, 
apresentaram as maio-
res quedas os segmentos 
de Obras de Acabamen-
to (-3,53%), Infraestrutu-
ra (-3,33%) e Imobiliário 
(-2,39%); entre as maiores 
altas nesta comparação estão 
Obras de instalação (7,83%) 
e Engenharia e Arquitetura 
(3,29%).

Município de São Paulo

Na capital paulista, que 
respondeu por 42,61% do 
total de empregos no setor 
no estado, houve acréscimo 
de 0,63% (+1.695 vagas) no 

primeiro bimestre. Entretan-
to, houve queda de 1,42% no 
primeiro bimestre de 2019 
(-3.884 vagas), na compa-
ração com o mesmo perío-
do de 2018. Na comparação 
de fevereiro com o mesmo 
mês do ano anterior, São 
Paulo registrava retração de 
-1,28% (-3.498 vagas).

Entre as regionais do Sin-
dusCon-SP, todas registraram 
aumento no primeiro bimes-
tre, mas na comparação com 
o mesmo período do ano an-
terior, as maiores quedas no 
emprego aconteceram nas 
de Sorocaba (-3,68%) e São 
José do Rio Preto (-0,06%). 
As maiores altas ocorreram 
nas regionais de Santo André 
(8,71%), Bauru (5,38%) e 
Presidente Prudente (4,97%).

Com a publicação da Rais 
2017, a série do emprego da 
construção passou por sua 
revisão anual que consiste 
em consolidar as estatísticas 
de 2017, de maneira a res-
peitar o estoque de dezem-
bro daquele ano apresentado 
por este último relatório de 
informações sociais do Mi-

nistério do Trabalho e Em-
prego (Rais-MTE).

A consolidação do estoque 
de 2017 mostrou, por exem-
plo, que, no estado de São 
Paulo, a queda observada no 
ano pela Rais foi muito próxi-
ma do que vinha indicando o 
acompanhamento mensal do 
Caged: pelo cálculo anterior 
a queda no ano em relação a 
2016 havia sido de 11,1%, 
agora corrigida para 11,8%. O 
estoque em dezembro de 2017 
da série atualizada é 1,9% in-
ferior à anterior estimada a 
partir do Caged. Essa altera-
ção também afetou os núme-
ros de 2018: a taxa acumulada 
no ano passou de -2,57% para 
-3,65%.

Para a construção no país, 
as estatísticas da RAIS tam-
bém ficaram próximas dos 
números do Caged. A di-
ferença alcançou 1,4% em 
dezembro de 2017 como se 
pode observar na tabela se-
guinte. A taxa acumulada em 
2017 passou de -12,4% para 
-12,9%. Em 2018, a variação 
acumulada que antes era de 
-1,53% foi para -2,29%.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 31/12/18 (Em milhares de reais, exceto quando especificado)
Carta do Diretor de Relações com Investidores

Srs. Acionistas, Submetemos para apreciação, os presentes Comentários de 
Desempenho e as Informações Trimestrais da Linhas de Xingu Transmissora 
de Energia S.A. (“Xingu” ou “Cia.”), com Relatório dos Auditores Independen-
tes, referentes ao período findo em 31/12/18. A Cia. registrou em 31/12/18 um 
resultado operacional de R$ 121.960. Por outro lado, o resultado financeiro 
negativo foi de R$ 82.806. Com isso, o lucro líquido no período de 2018 foi de 
R$ 15.915, em consonância com o orçamento da Cia. e as expectativas da 
diretoria. A Cia. apresentou, em 2018, condições financeiras e patrimoniais 
adequadas para desenvolver as suas atividades, implementar seu plano de 
negócios e cumprir suas obrigações de curto, médio e LP. A Linhas de Xingu 
Transmissora de Energia S.A. reafirma o seu compromisso de desenvolvi-
mento do país, ao mesmo tempo em que agradece a todos os seus Acionis-
tas, Conselho de Administração, colaboradores, clientes, fornecedores e os 
Governos Municipais, Estadual e Federal. Luciana Borges Araujo Amaral 
- Diretora de Relações com Investidores. Histórico. A Linhas de Xingu Trans-
missora de Energia S.A. ("Xingu" ou "Cia."), S.A. de capital aberto, foi consti-
tuída em 7/07/08 e está estabelecida no Rio de Janeiro, com filial no Amapá e
no Pará. A Xingu é uma concessionária do serviço público de transmissão de
energia elétrica, sendo controlada diretamente pela Isolux Energia e Participa-
ções S.A., que detém 83% do seu capital social e os outros 17% pertencem ao
Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA. A Cia. tem por objetivo social 
exclusivo a exploração de concessões de serviços públicos de transmissão,
prestados mediante a implantação, operação e manutenção de instalações
de transmissão, incluindo os serviços de apoio e administrativos, provisão de
equipamentos e materiais de reserva, programação, medições e demais servi-
ços complementares necessários à transmissão de energia elétrica, segundo
os padrões estabelecidos na legislação e regulamentos. No dia 16/10/08, a
Cia. assinou com a União, representada pela Agencia Nacional de Energia
Elétrica (“ANEEL”), o Contrato de Concessão nº 008/08 - ANEEL, que regula
a Concessão de Serviço Público de Transmissão, pelo prazo de 30 anos,
para implantação, operação e manutenção das instalações de transmissão de 
energia elétrica, compostas pelos seguintes trechos: linha de transmissão em
500 kV, circuito duplo, com extensão aproximada de 264,8 km, com origem
na subestação Tucuruí e término na subestação Xingu, ambas localizadas no
estado do Pará; linha de transmissão em 500 kV, circuito duplo, com exten-
são aproximada de 243,5 km, com origem na subestação Xingu e término na
subestação Jurupari, localizada no estado do Pará; pela subestação Xinguem
500kV e subestação Jurupari em 500/230 kV (900 MVA). Compreende ainda
entradas de linha, barramentos, módulos gerais, reatores de linha e de barra,
bancos de capacitores em série e em derivação, compensador estático, insta-
lações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição,
supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e
apoio. O Contrato estabelece uma Receita Anual Permitida (“RAP”) de R$
74.300, sendo reajustada anualmente pela ANEEL. Em 26/06/18, a ANEEL,
de acordo com a resolução homologatória n° 2.408, estabeleceu a receita
anual da Cia. em R$ 127.665 para o período de 1°/07/18 a 30/06/2019. Com-
posição Acionária. O capital social subscrito e integralizado da Cia. é de R$
632.529, representado por 632.529 milhões de ações ordinárias. A composi-
ção do capital social subscrito da Cia. é como se segue:
Acionistas Ordinárias
Isolux Energia e Participações S.A. 527.120.000
Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA 105.409.095
Desempenho Operacional. Dentro das obrigações do Contrato de Conces-
são, a PLENA - Operação e Manutenção de Transmissoras de Energia Ltda., 
uma empresa também controlada diretamente pela Isolux Energia e Participa-
ções S.A., é a responsável pela operação e manutenção das instalações de 
transmissão de energia elétrica. A PLENA possui vasta experiência atuando 

desde a entrada em operação das primeiras linhas de transmissão da Isolux 
em dezembro de 2002. Segue em contínua expansão tendo implantado em 
2014 seu próprio Centro de Operação Remoto do Sistema atuando na Gestão 
centralizada dos ativos de transmissão. As funções transmissão da LXTE es-
tiveram disponíveis em dezembro de 2018 acima de 99% do tempo mensal, 
registrando um acumulado acima de 99,87% nos últimos 12 meses, conforme 
demonstrado na tabela abaixo e comparado com 2017.

CONC.

Funçao Transmissão 
(Por Tipo e Nivel de 
Tensão)

Disponibilidade

2017 2018
Jan/18 a 

Dez/18
Dezem-
bro/18

LXTE

LT 500 kV 99,8903% 99,8701% 99.8701% 99,9990%
BCS 500 kV 99,7532% 99,9188% 99.9188% 99,9343%
RT 500 kV 99.8206% 99,9704% 99.9704% 100.0000%
ATR 500/230 kV 99,7481% 99,8723% 99,8723% 99,4787%
CE 500 kV 99,9981% 99,9993% 99.9993% 99,99G0%

A Linha de Transmissão sofreu alguns desligamentos automáticos em dezem-
bro de 2018 e nos 12 meses resultando nos indicadores da tabela abaixo 
comparado com 2017.

CONC.

Funçao 
Transmissão(Por Tipo 
e Nivel De Tensão)

Taxa de Falha

2017 2018
Jan/18 a 

Dez/18
Dezem-
bro/18

LXTE

LT 500 kV 2,67 1,78 1,78 0,2
BCS 500kV 0,67 1,67 1,67 0,33
RT 500 kV 0 0,33 0,33 0
ATR 500/230 kV 2,67 1 1 0
CE 500 kV 0 4 4 2

Desempenho Econômico-Financeiro. As demonstrações financeiras foram 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e nor-
mas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB). As práticas contábeis adotadas no Bra-
sil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os 
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela CVM - CVM. A Cia. 
aplicou as políticas contábeis definidas na nota explicativa nº 27 das informa-
ções trimestrais, em todos os exercícios apresentados. Na preparação destas 
demonstrações financeiras, a Cia. adotou ainda todos os pronunciamentos e 
respectivas interpretações técnicas e orientações técnicas emitidas pelo CPC 
e aprovados pelo CFC, que juntamente com as práticas contábeis incluídas 
na legislação societária brasileira são denominados como práticas contábeis 
adotadas no Brasil. A Cia. e suas controladas adotaram os novos Pronuncia-
mentos Técnicos CPC no 47 – Receita de Contrato com Cliente (IFRS 15) e 
CPC no 48 – Instrumentos Financeiros (IFRS 9) revisados pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), CVM (“CVM”) e International Accoun-
ting Standards Board (“IASB”), que entraram em vigor a partir de 1º/01/18. A 
receita dos serviços que a Cia. presta passou a ser registrada e mensurada 
de acordo com os referidos pronunciamentos a partir de 1º/01/18, não repro-
duzindo os efeitos para o exercício comparativo de 2017. Como consequência 
da aplicação do CPC nº 47, a concessão da Cia. foi classificada como ativo 
contratual, em que o fluxo de recebimentos (RAP) é remunerado por uma taxa 
de desconto que contempla os riscos e prêmios do setor e que passa a ser 
a estabelecida no início de cada projeto. Para os ativos em fase de obras, a 
receita de infraestrutura estabelecida e suficiente para cobrir gastos incorridos 
e encargos para a implementação do projeto. Eventuais variações em relação 
a rentabilidade do projeto passam a ser reconhecidas no resultado no início 
de operação. A aplicação do CPC 47 gerou impacto positivo de R$ 18 milhões 
no lucro líquido de 2018 e de R$ 35 milhões no patrimônio liquido. Abaixo, 
apresentamos tabelas e explicações sobre as variações significativas nas de-
monstrações de resultado da Cia. (em milhares de reais):

Demostrações do Resultado Em 31 de dezembro
% 

Variação
(em milhares de R$, exceto 
percentuais) 2018

% Total  
ROL 2017

% Total  
ROL

2018/ 
2017

Receita operacional líquida 139.548 100,00 130.030 100,00 7,32
 Custo dos serviços prestados (9.298) (6,66) (11.497) (8,84) (19,13)
Lucro Bruto 130.250 93,34 118.533 91,16 9,89
(Despesas) Receitas Operacionais

Gerais e administrativas (8.290) (5,94) (33.226) (25,55) (75,05)
Lucro Operacional Antes do 
Resultado Financeiro 121.960 87,40 85.307 65,61 (42,97)

Receitas financeiras 1.900 1,36 1.906 1,47 (0,31)
Despesas financeiras (84.706) (60,70) (80.911) (62,22) 4,69
Total do resultado financeiro, 
líquido (82.806) (59,34) (79.005) (60,76) 4,81

Lucro antes do IR e 
Contribuição Social 39.154 28,06 6.302 4,85 (521,29)

IR e contribuição social (23.239) (16,65) (2.543) (1,96) 813,84
Lucro Líquido do Período 15.915 11,40 3.759 2,89 323,38
Receita Operacional Líquida. A receita operacional líquida aumentou 7,32%, 
atingindo R$ 139.548 em dezembro de 2018 se comparada com R$ 130.030 
em 31/12/17. A adoção do CPC 47 impactou a variação. Custos dos serviços 
prestados. A variação nos custos dos serviços prestados deve-se basicamen-
te a diminuição dos custos de manutenção na subestação. EBITDA. A Com-
posição do EBITDA de 31/12/18, bem como do mesmo período de 2017 é de:

Em 31 de dezembro
% 

Variação
2018/

(em milhares de R$, exceto percentuais) 2018 2017 2017
Receita Operacional Líquida 139.548 130.030 7,32
(-) Custos e Despesas (*) (9.298) (11.497) (19,13)
EBTIDA 130.250 118.533 9,89
Margem EBTIDA 93,34% 91,16% 2,39
(*) Na composição dos Custos e Despesas não são consideradas as receitas e 
despesas financeiras. Em linhas gerais o EBTIDA representa o quanto a empresa 
gera de recursos considerando apenas as suas atividades operacionais, é o lucro 
antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Resultado Financeiro. A 
variação no resultado financeiro não apresentou variações relevantes. Resultado 
do Período. O resultado do período é obtido pela diferença entre todas as recei-
tas e despesas do período. Como consequência combinação de todos os efeitos 
anteriormente mencionados, o lucro líquido em 31/12/18 alcançou R$ 15.915 mil. 
Auditores Independentes. Em conformidade com o disposto na Instrução CVM 
381, de 14/01/2003, a Cia. declara que mantém contratada a PHF – Auditores 
Independentes S/S para a prestação de serviços de auditoria externa e suas de-
monstrações contábeis, bem como para a revisão de informações contábeis em 
atendimento às exigências do Órgão Regulador ANEEL, e de contratos de finan-
ciamentos, para o exercício de 2018. A PHF – Auditores Independentes S/ desde 
então prestou serviços não relacionados à auditoria independente que superas-
sem 5% do valor do contrato. A política de autuação da Cia., quanto à contratação 
de serviços não relacionados à auditoria externa junto à empresa de auditoria 
se fundamenta nos princípios que preservam a independência do auditor. Agra-
decimentos. Ao reconhecermos que o resultado alcançado é consequência da 
união e do esforço de nossos colaboradores e do apoio, empenho, incentivo e 
profissionalismo recebidos dos públicos com os quais nos relacionamos, quere-
mos expressar nossos agradecimentos aos nossos Acionistas, aos Srs. membros 
do Conselho de Administração, aos nossos clientes e fornecedores, aos nossos 
Governos Municipais, Estaduais e Federal e demais autoridades, às Agências 
Reguladoras e aos Agentes do Setor. A ADMINISTRAÇÃO.

Demonstração do resultado abrangente Exercícios findos em 31/12 (Em MR$)
2018 2017

Lucro (Prejuízo) do exercício 15.915 3.759
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício 15.915 3.759

31/12/18 31/12/17
Ativo 2.334.192 2.253.815
Circulante 199.939 162.919
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 20.299 6.239
Clientes (Nota 8) 17.847 18.500
Impostos a recuperar 2.696 2.562
Ativo de concessão - Financeiro (Nota 9) - 132.849
Ativo de concessão - Contratual (Nota 9) 155.873 -
Despesas pagas antecipadamente (Nota 12) 101 402
Outros ativos 3.123 2.367
Não circulante 2.134.253 2.090.896
Realizável em LP
Ativo de concessão - Financeiro (Nota 9) - 2.036.957
Ativo de concessão - Contratual (Nota 9) 2.054.081 -
Adiantamentos a fornecedores (Nota 7) 5.059 6.783
Títulos de renda fixa 71 20
Caixa restrito (Nota 11) 10.854 10.704
Depósitos judiciais (Nota 10) 10.097 10.099
Partes relacionadas (Nota 13) 50.395 21.539

2.130.557 2.086.102
Imobilizado, líquido 3.696 4.794

Balanço patrimonial - Em milhares de reais
31/12/18 31/12/17

Passivo e patrimônio líquido 2.334.192 2.253.815
Circulante 183.854 145.668
Fornecedores (Nota 14) 17.918 15.356
Empréstimos e financiamentos (Nota 15) 158.225 120.653
Impostos, taxas e contribuições a recolher (Nota 16) 7.422 9.296
Outros 289 363
Não circulante 1.151.312 1.166.781
Empréstimos e financiamentos (Nota 15) 713.776 776.947
IRPJ e CSLL diferidos (Nota 19b)) 192.281 161.595
Pis e Cofins diferidos (Nota 18) 209.660 206.001
Provisões (Nota 17) 35.595 22.238
Patrimônio líquido (Nota 20) 999.027 941.366
Capital social 632.529 614.084
Reserva legal 15.835 15.039
Reserva de capital 52.751 42.975
Prejuízos acumulados 297.912 269.268

Demonstração do resultado Exercícios findos em 31/12
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

2018 2017
Receita líquida (Nota 22) 139.548 130.030
Custo de operação e manutenção (Nota 23) (9.298) (11.497)
Lucro bruto 130.250 118.533
Despesas gerais e administrativas (Nota 23) (8.290) (33.226)
Lucro operacional 121.960 85.307
Despesas financeiras (Nota 24) (84.706) (80.911)
Receitas financeiras (Nota 24) 1.900 1.906
Receitas (despesas) financeiras líquidas (82.806) (79.005)
Lucro (Prejuízo) antes do IR e da contribuição social 39.154 6.302
IR e contribuição social diferidos (Nota 19a)) (23.239) (2.543)
Lucro (Prejuízo) do exercício 15.915 3.759
Lucro por lote de mil ações - R$ 25,16 6,12

Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31/12 (Em MR$)
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Prejuízo do exercício 15.915 3.759
Ajuste para reconciliar o prejuízo do exercício com o caixa 
gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:
IR e contribuição social diferidos (Nota 22) 23.239 2.543
Pis e Cofins diferidos (Nota 18) 1.454 653
Ativo de concessão - Contratual (Nota 9) (167.202) (132.271)
Juros dos empréstimos 69.456 75.650
Provisões (Nota 17) 13.357 17.549
Outros 1.096 546
(Aumento) redução nos ativos e passivos operacionais:
Impostos a recuperar (134) (458)
Clientes (Nota 8) 653 2.110
Adiantamentos a fornecedores (Nota 7) 1.724 (672)
Despesas antecipadas (Nota 12) 301 98
Depósitos judiciais (Nota 10) 2 (169)
Outros ativos 342 136
Fornecedores (Nota 14) 2.562 (603)
Partes relacionadas (Nota 13) (28.856) (37.648)
Impostos e contribuições a recolher (Nota 16) (1.874) (2.105)
Outros passivos (71) (158)
Caixa aplicado nas operações (68.036) (71.040)
Juros pagos (19.647) (23.398)
IR e contribuição social pagos (Nota 19b)) (658) (1.298)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (88.341) (95.736)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Ativo de concessão (Nota 9) 150.840 126.603
Caixa restrito (Nota 11) (150) (1.192)
Títulos de renda fixa (51) 3.957
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento 150.639 129.368
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ingressos de empréstimos - 74.650
Pagamento de principal (48.238) (100.500)
Dividendos distribuídos antecipadamente - (16.475)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (48.238) (42.325)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 14.060 (8.693)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício (Nota 6) 6.239 14.932
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (Nota 6) 20.299 6.239

Demonstração do valor adicionado Exercícios findos em 31/12 (Em MR$)
Receitas 2018 2017
Prestação de serviços (Nota 22) 159.310 149.577
Insumos recebidos (adquiridos) de terceiros
Custo de operação e manutenção (Nota 23) (9.298) (11.497)
Serviço de terceiro (Nota 23) (5.681) (31.426)
Valor adicionado bruto 144.331 106.654
Valor adicionado líquido produzido pela Cia. 144.331 106.654
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras (Nota 24) 1.900 1.906
Valor adicionado total a distribuir 146.231 108.560
Distribuição do valor adicionado
Pessoal (2.609) (1.800)
Impostos, taxas e contribuições (Notas 19b) e 22) (43.001) (22.090)
Juros e variações cambiais (Nota 24) (84.706) (80.911)
Lucros (Prejuízos) retidos no exercício (15.915) (3.759)
Valor adicionado retido (146.231) (108.560)

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31/12/18 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
1. Seção A – Informações gerais. 1.1 Contexto operacional. A Linhas de
Xingu Transmissora de Energia S.A. ("LXTE" ou "Cia."), S.A. de capital aberto, 
foi constituída em 7/07/08 e está estabelecida no Rio de Janeiro, com filiais no
Amapá e no Pará. A Cia. se encontra em operação, e tem por objeto social a
exploração de concessões de serviços públicos de transmissão de energia,
prestados mediante implantação, operação e manutenção de instalações de
transmissão e demais serviços complementares necessários à transmissão 
de energia elétrica. Essa atividade é regulamentada pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL), vinculada ao Ministério de Minas e Energia. A Isolux
Energia e Participações S.A. detêm 83% do capital social da Cia. Os outros
17% pertencem ao Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA. A emissão
dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 27/03/2019.
1.2 Concessão. Em 27/06/08 a Isolux Ingenieria S.A. foi declarada vencedora
do Leilão Público nº 004/08, realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro,
para a aquisição da Concessão de Transmissão de Energia Elétrica referente
ao lote A - linha Tucuruí-Jurupari. O decreto de outorga da concessão, sem
número, datado de 8/10/08, foi publicado no Diário Oficial da União de 9/10/08.
No dia 16/10/08, a Cia. assinou com a União, por meio da ANEEL, o Contrato de
Concessão nº 008/08 - ANEEL, que regula a Concessão de Serviço Público de
Transmissão, pelo prazo de 30 anos, para implantação, operação e manuten-
ção das instalações de transmissão de energia elétrica, compostas pela linha
de transmissão em 500 kV, circuito duplo, com extensão aproximada de 264,8
km, com origem na subestação Tucuruí e término na subestação Xingu, ambas
localizadas no estado do Pará; pela linha de transmissão em 500 kV, circuito du-
plo, com extensão aproximada de 243,5 km, com origem na subestação Xingu e
término na subestação Jurupari, localizada no estado do Pará; pela subestação
Xingu em 500kV e pela subestação Jurupari em 500/230 kV (900 MVA). Com-
preende ainda entradas de linha, barramentos, módulos gerais, reatores de
linha e de barra, bancos de capacitores em série e em derivação, compensador 
estático, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções
de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, ad-
ministração e apoio. As instalações entraram em operação comercial no dia
12/06/13. A Receita Anual Permitida (RAP) foi determinada em R$ 74.300 (valor
histórico), com recebimento em quotas mensais. A RAP é corrigida anualmente
pelo IPCA e será válida por todo o prazo de operação comercial da Cia. Em
26/06/18, a ANEEL, de acordo com a resolução homologatória n° 2.408, esta-
beleceu a receita anual da Cia. em R$ 127.663 para o período de 1°/07/18 a
30/06/2019. A receita que será faturada aos usuários do sistema elétrico (distri-
buidoras, geradoras e grandes consumidores) está garantida por um esquema
de contas reservas e de garantias, cujos termos são estabelecidos ao se firmar
o Contrato de Usos do Sistema de Transmissão (CUST) entre o usuário e o
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 1.3 Base de preparação. As 
demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas con-
forme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pela 
(CVM), que estão em conformidade com as normas IFRS emitidas pelo Interna-
tional Accounting Standards Board – IASB. A preparação das demonstrações 
financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o 
exercício de julgamento por parte da administração da Cia. no processo de apli-
cação das políticas contábeis da Cia. Aquelas áreas que requerem maior nível 
de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais 
premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, 
estão divulgadas na Nota 2. As principais políticas contábeis aplicadas na pre-
paração dessas demonstrações financeiras, estão apresentadas na nota 27. 
1.4 Mudanças nas políticas contábeis e divulgações. Principais alterações 
nas normas contábeis. A Cia. adotou os novos pronunciamentos e interpre-
tações novas e/ou revisadas pelo CPC, CVM e IASB, com aplicação inicial a 
partir de 1º/01/18, conforme abaixo: • CPC nº47 – Receita de Contrato com 
Clientes (IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers). Na adoção do 
CPC 47, a Cia. aplicou o método do efetivo cumulativo, não reproduzindo os 
efeitos deste CPC para o exercício comparativo de 2017. Os ajustes dos saldos 
contábeis em função da adoção inicial foram registrados em lucros acumula-
dos. O CPC 47 estabelece um modelo de cinco etapas para contabilização das 
receitas decorrentes de contratos com clientes. De acordo com referido CPC, a 
receita reconhecida por um valor que reflete a contrapartida a que uma entidade 
espera ter direito em troca de transferência de bens ou serviços para um cliente. 
A Cia. avaliou suas operações à luz das novas normas contábeis e concluiu que 
a atividade de implementação da infraestrutura é afetada pelo novo CPC, uma 
vez que o direito à contraprestação por bens e serviços está condicionado ao 
cumprimento de outra obrigação de desempenho. Como consequência da apli-
cação do CPC 47, o Contas a receber de Implementação da Infraestrutura, até 
então, classificado como ativo financeiro, e cujo saldo totalizava, em 1º/01/18 
R$2.169.806, passa a ser classificado como ativo de concessão contratual, no 
montante de R$2.193.639. A diferença dos critérios de mensuração, no mon-
tante de R$ 13.525  foi contabilizada diretamente em lucros acumulados, líquido 
dos efeitos tributários. A tabela a seguir resume o impacto, líquido de impostos, 

da adoção do CPC 47 sobre lucros acumulados em 1º/01/18:
Impacto na adoção do CPC 

47/IFRS 15 em 1º/01/18
Prejuízos acumulados
Ativo de concessão - contratual 23.833
Impostos diferidos relacionados (10.308)
Impacto em 1º/01/18 13.525
A adoção do CPC 47 gerou impacto no balanço patrimonial e demonstração de 
resultado da Cia. e suas controladas demonstrado a seguir:

Balanço Patrimonial

Antes dos 
efeitos 

31.12.2018

Impactos 
da adoção 

CPC 47

Apre-
sentado 

31.12.2018
Ativo 2.279.864 54.329 2.334.192
Ativo de concessão - Contratual - 2.209.954 2.209.954
Ativo de concessão - Financeiro 2.155.626 (2.155.626) -
Ativos não impactados 124.238 - 124.238
Passivo 1.312.628 22.538 1.313.660
Passivos não impactados 933.225 - 933.225
Impostos diferidos 379.403 22.538 401.941
Patrimônio Líquido 967.236 31.791 999.027
Reservas 337.058 13.525 350.583
Lucro líquido (2.351) 18.266 15.915
Itens não impactados 632.529 - 632.529
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 2.279.864 54.329 2.334.192
Demonstração do resultado
Receita Líquida 111.873 27.675 139.548
Outros (100.394) - (100.394)
IR e CS (13.830) (9.409) (23.239)
Lucro líquido do exercício (2.351) 18.266 15.915
Seção B - Riscos. 2 Estimativas e julgamentos contábeis críticos. As esti-
mativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e se baseiam 
na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 2.1 Estimativas e pre-
missas contábeis críticas. Com base em premissas, a Cia. faz estimativas 
com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes ra-
ramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e pre-
missas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar 
um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próxi-
mo exercício, estão contempladas a seguir. a) Contabilização de contratos 
de concessão. Na contabilização dos contratos de concessão, a Cia. efetua 
análises que envolvem o julgamento da Administração, substancialmente, no 
que diz respeito a aplicabilidade da interpretação de contratos de concessão, 
determinação e classificação dos gastos de implementação da infraestrutura, 
ampliação, reforços e melhorias como ativo de concessão contratual. b) Mo-
mento de reconhecimento do ativo de concessão contratual. A Administra-
ção da Cia. avalia o momento de reconhecimento dos ativos das concessões 
com base nas características econômicas de cada contrato de concessão. O 
ativo de concessão contratual se origina na medida em que a concessionária 
satisfaz a obrigação de construir e implementar a infraestrutura de transmissão, 
sendo a receita reconhecida ao longo do tempo do projeto. O ativo de conces-
são contratual é registrado em contrapartida a receita de infraestrutura, que é 
reconhecida conforme os gastos incorridos. A parcela do ativo de concessão 
contratual indenizável é identificada quando a implementação da infraestrutura 
é finalizada. c) Determinação da taxa de desconto do ativo de concessão 
contratual. A taxa aplicada ao ativo de concessão contratual é uma taxa de 
desconto que melhor representa a estimativa da Cia. para a remuneração fi-
nanceira dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os 
riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa para precificar o componente 
financeiro do ativo de concessão contratual é estabelecida na data do início 
de cada contrato de concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou atu-
aliza a receita que a Cia. tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo 
de concessão contratual é ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo o 
ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado. d) Determinação 
das receitas de infraestrutura. Quando a concessionária presta serviços de 
implementação da infraestrutura, é reconhecida a receita de infraestrutura pelo 
valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços de implementação da 
infraestrutura prestados levando em consideração que os projetos embutem 
margem suficiente para cobrir os custos de implementação da infraestrutura e 
encargos. e) Determinação das receitas de operação e manutenção. Quan-
do a concessionária presta serviços de operação e manutenção, é reconhecida 
a receita pelo valor justo, tendo como um dos parâmetros os valores estimados 
pelo Poder Concedente e os respectivos custos, conforme contraprestação dos 
serviços. 3 Gestão de risco financeiro. 3.1 Fatores de risco financeiro. As 
atividades da Cia. a expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado, 
risco de crédito, risco de liquidez, risco de taxas de juros e riscos operacio-

nais. O quadro a seguir sumaria a natureza e a extensão dos riscos decor-
rentes de instrumentos financeiros e como a Cia. administra sua exposição:

Risco Exposição

Metodologia utili-
zada para mensu-
ração do impacto Gestão

Risco de mercado 
- taxa de juros

Empréstimos de LP 
com taxas variáveis

Análise de sensibi-
lidade

Monitoramento 
das taxa de juros

Risco de crédito
Caixa e equivalen-
tes de caixa.

Análise de venci-
mento Avaliação 
de crédito

Diversificação 
das instituições 
financeiras.

Risco de liquidez
Empréstimos e 
outros passivos

Previsões de fluxo 
de caixa

Linhas de crédito 
disponíveis 

a) Risco de mercado. A utilização de instrumentos financeiros pela Cia. tem como
objetivo proteger seus ativos e passivos, minimizando a exposição a riscos de mer-
cado, principalmente no que diz respeito às oscilações de taxas de juros, índices de
preços e moedas. A Cia. não tem pactuado contratos de derivativos para fazer hedge
contra esses riscos, porém, estes são monitorados pela Administração, que perio-
dicamente avalia a exposição da Cia. e propõe estratégia operacional, sistema de
controle, limite de posição e limites de créditos com os demais parceiros do mercado. 
A Cia. também não pratica aplicações de caráter especulativo ou quaisquer outros
ativos de risco. Os principais riscos de mercado os quais a Cia. está exposta são os
seguintes: • Riscos relacionados às aplicações financeiras. A Cia. adota política con-
servadora de aplicação dos recursos, sendo que a maior parte destes é alocada em
certificados de depósitos bancários. • Riscos relacionados às taxas de juros. A Cia.
está exposta a riscos relacionados à taxa de juros uma vez que possui debêntures
e financiamentos com taxas de juros pós fixados. b) Risco de crédito. Salvo pelo
ativo financeiro e pelas contas a receber de clientes, a Cia. não possui outros saldos
a receber de terceiros contabilizados neste exercício. Por esse fato, esse risco é con-
siderado baixo. A RAP de uma empresa de transmissão é recebida das empresas
que utilizam sua infraestrutura por meio de tarifa de uso do sistema de transmissão
(TUST). Essa tarifa resulta do rateio entre os usuários do Sistema Interligado Nacio-
nal (SIN) de alguns valores específicos: (i) a RAP de todas as transmissoras; (ii) os
serviços prestados pelo ONS; e (iii) os encargos regulatórios. O poder concedente
delegou às geradoras, distribuidoras, consumidores livres, exportadores e importa-
dores o pagamento mensal da RAP, que por ser garantida pelo arcabouço regulató-
rio de transmissão, constitui-se em direito contratual incondicional de receber caixa
ou outro ativo financeiro, deste modo o risco de crédito é baixo. c) Risco de liquidez.
A previsão de fluxo de caixa é realizada pela Cia., sendo sua projeção monitorada
continuamente, a fim de garantir e assegurar as exigências de liquidez, os limites
ou cláusulas dos contratos de empréstimos e caixa suficiente para atendimento às
necessidades operacionais do negócio. O excesso de caixa gerado pela Cia. é inves-
tido em contas correntes com incidência de juros, depósitos a prazo e depósitos de
curto prazo, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez su-
ficiente para fornecer margem, conforme determinado pelas previsões acima men-
cionadas. A tabela a seguir analisa os passivos financeiros não derivativos da Cia.,
por faixas de vencimento, correspondentes ao exercício remanescente entre a data
do balanço patrimonial e a data contratual do vencimento. Os valores divulgados na 

Demonstração das mutações no patrimônio líquido - Em milhares de reais
Capital Reserva Reserva Reserva especial Lucros
social legal de capital  de dividendos acumulados Total

Em 31 de dezembro de 2016 578.968 14.851 23.861 282.172 - 899.852
Dividendos aprovados em ata - - - (16.475) - (16.475)
Extinção de passivo com emissão de instrumento de patrimônio:
Alocado em capital social 35.116 - - - - 35.116
Alocado em reserva de capital - - 19.114 - - 19.114
Lucro líquido do exercício - - - - 3.759 3.759
Destinação do lucro do exercício - 188 - 3.571 (3.759) -
Em 31 de dezembro de 2017 614.084 15.039 42.975 269.268 - 941.366
Adoção CPC 47, efeito em 1º de janeiro de 2018 - - - (13.525) (13.525)
Constituição da reserva especial de dividendos, adoção CPC 47 - - - (13.525) 13.525 -
Extinção de passivo com emissão de instrumento de patrimônio:
Alocado em capital social 18.445 - - - - 18.445
Alocado em reserva de capital - - 9.776 - - 9.776
Lucro líquido do exercício - - - - 15.915 15.915
Destinação do lucro do exercício - 796 - 42.169 (15.915) 27.050
Em 31 de dezembro de 2018 632.529 15.835 52.751 297.912 - 999.027



Sábado, domingo e segunda-feira, 13, 14 e 15 de abril de 2019Monitor Mercantil  n Negócios & Empresas13

tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados.
Inferior a 

um ano
Um a três 

anos
Três a cin-

co anos
Superior a 
cinco anos Total

Fornecedores 17.918 - - - 17.918
Empréstimos e 
financiamentos 158.225 525.790 400.562 1.008.755 2.093.331

176.143 525.790 400.562 1.008.755 2.111.249
d) Análise de sensibilidade adicional requerida pela CVM. Apresentamos a
seguir os impactos que seriam gerados por mudanças nas variáveis de riscos
pertinentes às quais a Cia. está exposta no final do exercício. As variáveis de
riscos relevantes para a Cia. no exercício, levando em consideração o exercício
projetado de nove meses para essa avaliação são sua exposição à flutuação nas
taxas de juros. A administração entende que o cenário provável é uma variação
de 0,5% nas taxas de juros, conforme expectativa de mercado. Os demais fato-
res de riscos foram considerados irrelevantes para o resultado de instrumentos 
financeiros. A análise de sensibilidade é determinada com base na exposição às
taxas de juros dos instrumentos financeiros não derivativos no final do exercício
de relatório. Conforme determinado pela Instrução CVM 475/08, que requer que
sejam apresentados dois cenários com deterioração de 25% e 50% da variável
de risco considerado. Apresentamos abaixo os possíveis impactos. Esses ce-
nários poderão gerar impactos nos resultado e/ou nos fluxos de caixa futuros da
Cia. conforme descrito a seguir: • Cenário provável: manutenção dos níveis de
juros nos mesmos níveis observados em 31/12/18. • Cenário 1: Deterioração de
25% no fator de risco principal do instrumento financeiro em relação ao nível ve-
rificado em 31/12/18. • Cenário 2: Deterioração de 50% no fator de risco principal
do instrumento financeiro em relação ao nível verificado em 31/12/18.

Indicadores Ativo Passivo

Ativo 
(passivo) 
exposto

Taxa 
efetiva 

do perí-
odo - %

Efeito es-
timado no 

lucro líquido 
e patrimônio 
líquido para 

31/12/18
Cenário provável
Risco de taxa de juros
TR + 0,5% 71 - 71 0,61 -
99% CDI 10.854 - 10.854 6,34 688
TJLP + 1% - (651.603) (651.603) 7,98 (51.998)
Taxa fixa 8,5% anual - (163.421) (163.421) 8,50 (13.891)
Taxa fixa 10,59% anual - (69.701) (69.701) 10,59 (7.381)

10.925 (884.725) (873.800) (72.582)
Cenário 1
Risco de taxa de juros
TR + 0,5% 71 - 71 0,76 1
99% CDI 10.854 - 10.854 7,92 860
TJLP + 1% - (651.603) (651.603) 9,98 (65.030)
Taxa fixa 8,5% anual - (163.421) (163.421) 10,63 (17.372)
Taxa fixa 10,59% anual - (69.701) (69.701) 13,24 (9.228)

10.925 (884.725) (873.800) (90.769)
Cenário 2
Risco de taxa de juros
TR + 0,5% 71 - 71 0,92 1
99% CDI 10.854 - 10.854 9,50 1.031
TJLP + 1% - (651.603) (651.603) 11,97 (729.600)
Taxa fixa 8,5% anual - (163.421) (163.421) 12,75 (20.836)
Taxa fixa 10,59% anual - (69.701) (69.701) 15,89 (11.075)

10.925 (884.725) (873.800) (760.479)
e) Risco de taxa de juros. A Cia. está exposta ao risco que uma variação de taxa
de juros cause um aumento na sua despesa financeira com pagamentos de juros
futuros. A dívida está sujeita da variação do CDI, juros pré-fixados e TJLP. f) Ris-
cos operacionais. Os riscos operacionais são aqueles inerentes à própria execu-
ção do negócio da Cia. e podem decorrer das decisões operacionais e de gestão 
da empresa ou de fatores externos. Risco de interrupção do serviço: em caso de
interrupção do serviço, a Cia. estará sujeita à redução de suas receitas através da 
aplicação de algumas penalidades, dependendo do tipo, do nível e da duração da 
indisponibilidade dos serviços. Risco de construção e desenvolvimento da infraes-
trutura: caso a Cia. expanda os seus negócios através da construção de novas ins-
talações de transmissão poderá incorrer em riscos inerentes a atividade de cons-
trução, atrasos na execução da obra e potenciais danos ambientais que poderão
resultar em custos não previstos e/ou penalidades. Risco técnico: a infraestrutura
da Cia. é dimensionada de acordo com orientações técnicas impostas por normas 
locais e internacionais. Ainda assim, algum evento de caso fortuito ou força maior 
pode causar impactos econômicos e financeiros maiores do que os previstos pelo
projeto original. Nestes casos, os custos necessários para a recolocação das ins-
talações em condições de operação devem ser suportados pela Cia., ainda que
eventuais indisponibilidades de suas linhas de transmissão não gerem redução
das receitas (Parcela Variável). Durante o exercício findo em 31/12/18 e o exer-
cício findo 31/12/17 a Cia. não operou com instrumentos financeiros derivativos.
3.2 Gestão de capital. Os objetivos da Cia. ao administrar seu capital são os de
salvaguardar a capacidade de continuidade para oferecer retorno aos acionistas e 
benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital 
ideal para reduzir esse custo. Para manter ou ajustar a estrutura de capital da Cia.,
a administração pode, ou propõe, nos casos em que os acionistas têm de aprovar,
rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou,
ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de
endividamento. Condizente com outras Cias. do setor, a Cia. monitora o capital
com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dí-
vida líquida expressa como percentual do capital total. A dívida líquida, por sua
vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e LP,
conforme demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa
e equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da soma do patrimônio
líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida. Os
índices de alavancagem financeira podem ser assim sumariados:

31/12/18 31/12/17
Total dos empréstimos e financiamentos (Nota 15) 872.001 897.600
Menos: caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) (20.299) (6.239)
Dívida líquida 851.702 891.361
Total do patrimônio líquido 999.027 941.366
Total do capital 1.850.729 1.832.727
Índice de alavancagem financeira - % 46 49
3.3 Estimativa do valor justo. A Cia. efetua uma análise dos instrumentos fi-
nanceiros que são mensurados pelo valor justo após o reconhecimento inicial, 
agrupados nos Níveis 1 a 3 com base no grau observável do valor justo, em 
31/12/18, conforme abaixo demonstrado: • Mensurações de valor justo de Nível 
1 são obtidas de preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos 
ou passivos idênticos. • Mensurações de valor justo de Nível 2 são obtidas por 
meio de outras variáveis além dos preços cotados incluídos no Nível 1, que são 
observáveis para o ativo ou passivo diretamente (ou seja, como preços) ou indi-
retamente (ou seja, com base em preços). • Mensurações de valor justo de Nível 
3 são as obtidas por meio de técnicas de avaliação que incluem variáveis para o 
ativo ou passivo, mas que não têm como base os dados observáveis de mercado 
(dados não observáveis). Em 31/12/18, a Cia. possui três ativos financeiros men-
surados ao valor justo por meio do resultado – os saldos de títulos de renda fixa e 
caixa restrito que montam, nesta data, respectivamente, R$ 71 (2017 - R$ 20) e 
R$ 10.854 (2017 - R$ 10.704) que são classificados como nível 2. 
Seção C – Notas explicativas relevantes selecionadas
4 Instrumentos financeiros por categoria

31/12/18 31/12/18 31/12/17 31/12/17
Valor Valor de Valor Valor de

Ativos financeiros contábil mercado contábil mercado
Recebíveis :

Clientes 17.847 17.847 18.500 18.500
Caixa e equivalentes de caixa 20.299 20.299 6.239 6.239

Partes relacionadas 50.395 50.395 21.539 21.539
Depósitos judiciais e outros ativos 13.220 13.220 12.466 12.466
Mensurados pelo valor justo por 
meio do resultado:

Caixa restrito 10.854 10.854 10.704 10.704
Títulos e valores mobiliários 71 71 20 20

112.686 112.686 69.468 69.468
Passivos financeiros

Mensurado pelo custo amortizado:
Empréstimos e financiamentos 872.001 872.001 897.600 897.600
Provisões 35.595 35.595 22.238 22.238
Fornecedores e outros passivos 18.206 18.206 15.719 15.719

925.802 925.802 935.557 935.557
Valorização dos instrumentos financeiros. A Cia. opera com diversos instru-
mentos financeiros, com destaque para caixa e equivalentes de caixa, contas 
a pagar a fornecedores e financiamentos. Os valores registrados no ativo e 
no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, 
em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características 
desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores con-
tábeis aproximam-se dos valores justos. Os principais instrumentos financeiros 
ativos e passivos da Cia., em 31/12/18 estão descritos a seguir, bem como os 
critérios para sua valorização/ avaliação: a) Caixa e equivalentes de caixa, 
outros ativos e fornecedores. Os valores contabilizados aproximam-se dos 
de realização. b) Financiamentos. A Cia. possui operações de empréstimos e 
financiamentos que reúnem características próprias e contratadas com institui-
ções que operam com crédito a LP (Banco da Amazônia S.A. e SUDAM). Não 
existe um mercado nacional consolidado de crédito de LP com as característi-
cas dos financiamentos do Banco da Amazônia S.A., onde as ofertas de crédito 
com tais características de LP, normalmente estão Ltda.s a estas instituições. 
O valor contabilizado dos empréstimos aproxima-se do valor justo em 31/12/18, 
pois a administração considera que não houve oscilação significativa nas taxas 
de mercado para aplicação nos financiamentos obtidos pela Cia. 5 Qualidade 
do crédito dos ativos contratuais. A qualidade do crédito dos ativos contra-
tuais que estão vencidos é avaliada mediante às informações históricas sobre 
os índices de inadimplência de contrapartes (Nota 2.1 a)). Nenhum dos ativos 
financeiros totalmente adimplentes foi renegociado no último exercício. 
6 Caixa e equivalentes de caixa 2018 2017
Bancos 20.299 6.239

20.299 6.239
7 Adiantamentos a fornecedores. Em 31 de dezembro, os saldos de adian-
tamentos a fornecedores vinculados à construção da infraestrutura do contrato 
inicial correspondem a: 

2018 2017
Materiais 10.418 11.377
Serviços 1.010 1.899
Outros 582 458
(-) Provisão para perda (i) (6.951) (6.951)

5.059 6.783
(i) Refere-se a provisão para perda de saldos adiantados a fornecedores de
materiais para os quais a Cia. não possui expectativa de recuperação.
8 Clientes 2018 2017
A vencer 15.936 13.184
Vencidas até 30 dias 51 105
Vencidas de 30 até 365 dias 43 523
Vencidas há mais de 365 dias 1.817 4.688

17.847 18.500

A Cia. não registra provisão para créditos de liquidação duvidosa em relação a 
seus clientes, uma vez que, no caso de inadimplência, a Cia. como agente de 
transmissão, solicitou à ONS o acionamento centralizado de garantia bancária 
do usuário relativa ao contrato de constituição de garantia ou carta de fiança.
9 Ativo de concessão 2018 2017
Movimentação

Saldo inicial em 1º de janeiro 2.169.806 2.164.138
Remuneração do ativo de concessão contratual 152.474 -
Remuneração do ativo de concessão financeiro - 131.089
Receita de operação e manutenção 14.681 1.182
Adoção ao CPC 47 23.833 -
Recebimento (150.840) (126.603)

2.209.954 2.169.806
Ativo financeiro
Circulante - 132.849
Não circulante - 2.036.957
Ativo contratual Circulante 155.873 -
Não circulante 2.054.081 -
10 Depósitos judiciais. O saldo refere-se, basicamente, a depósitos judiciais 
trabalhistas realizados em grande parte no exercício de construção da linha 
de transmissão. 11 Caixa restrito. Refere-se à conta reserva estabelecida em 
garantia do contrato de empréstimo do FDA e FNO. 

Instituição financeira 31/12/18 31/12/17
Banco da Amazônia S.A. 10.854 10.704
A conta reserva deverá ter o valor equivalente a uma quota semestral do serviço 
da dívida vencida para o FDA e três meses do serviço da dívida vencida para 
o FNO. 12 Despesas pagas antecipadamente. O saldo em 31/12/18 e de
31/12/17 refere-se principalmente ao saldo de seguros a apropriar. 13 Partes 
relacionadas. A Cia. possui os seguintes saldos em aberto de operações com 
partes relacionadas:

2018 2017
Isolux Ingenieria, S.A. (13.871) (13.871)
Isolux Energia e Participações S.A.(i) 65.807 36.943
Linhas de Itacaiúnas Transmissora de Energia Ltda - 395
Outros (1.541) (1.928)

50.395 21.539
(i) A Isolux Energia captou esse montante para investimento em obras de suas
controladas. Remuneração do pessoal-chave da administração. A remune-
ração paga por serviços do pessoal-chave da administração em 31/12/18 foi de
R$ 228, correspondentes a salários e encargos. Em 2017 o valor pago foi de
R$ 203. 14 Fornecedores. O saldo em aberto de fornecedores refere-se prin-
cipalmente ao fornecimento de cabos, torres e serviços de engenharia. Veja a
composição do saldo abaixo:

2018 2017
Material 6.073 5.375
Serviços 10.422 8.527
Outros 1.423 1.454

17.918 15.356
15. Empréstimos e financiamentos
Circulante 2018 2017
FDA e FNO (iii) 158.225 120.653

158.225 120.653
Não circulante
Empréstimos bancários (i)
FDA e FNO (iii) 726.500 790.721
Custo de transação (ii) (12.724) (13.774)

713.776 776.947
Total dos empréstimos e financiamentos 872.001 897.600
(i) Empréstimos bancários. As taxas de juros dos empréstimos variam entre 6%
e 7% ao ano, incluindo o CDI e a TJLP quando aplicado ao contrato. (ii) Custos 
de transação (comissões bancárias e IOF). Estes custos são compostos por 
gastos com comissões bancárias e IOF pagas durante o exercício quando da 
captação dos financiamentos e alteram a taxa efetiva de juros dos contratos sen-
do reconhecido como despesas financeiras no resultado ao longo da vigência dos 
referidos créditos. (iii) Créditos de LP. A Cia. emitiu debêntures em 2010 (debên-
tures de primeira emissão privada conversíveis em dívida em quatro séries da 
espécie com garantia real e fidejussória) sendo 100% das debêntures subscritas 
pelo Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, gerido pela Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia- SUDAM, com as seguintes características: Va-
lor: R$ 602.448; Prazo: 240 meses; Encargos: TJLP + 1% a.a. A primeira presta-
ção foi paga em outubro de 2014 e as demais a cada seis meses, vencendo-se 
a última prestação em outubro de 2030. Em 30/12/10 foi assinado o contrato de 
financiamento com o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) ge-
rido pelo Banco da Amazônia - BASA, nos seguintes termos: Valor: R$ 151.017; 
Prazo: 240 meses; Encargos: Fixo - 10% a.a. A primeira prestação foi paga no dia 
10/03/15 e as demais no dia 10 dos meses subsequentes, vencendo-se a última 
prestação em janeiro de 2031. (iv) Garantias concedidas. Fianças corporativas 
emitidas pela Isolux Energia e Participações S.A. e pela Matriz Isolux Corsán 
S.A. Para os créditos de LP, foram dados em garantia os recebíveis do contrato 
de concessão e o penhor das ações. As posições dos empréstimos e financia-
mentos e das amortizações do saldo de LP, a partir de 31/12/2019 obedecem ao 
seguinte escalonamento anual, deduzindo o custo de transação:
Exercício Amortização não circulante
2019 63.161
2020 63.161
2021 63.161
2022 63.161
De 2023 em diante 461.132

713.776
16. Impostos, taxas e contribuições a recolher. Em 31/12/18, os principais
impostos, taxas e contribuições a recolher referem-se a taxas regulamentares e
encargos relacionados à folha de pagamento. 

2018 2017
Encargos regulatórios (i) 3.216 4.971
IRRF retido de fornecedores 650 691
ISS 591 602
Pis/Cofins sobre receita 1.047 1.058
INSS terceiros 1.590 1.627
Outros 328 347

7.422 9.296
(i) Compõe-se pelos seguintes encargos: Pesquisa e Desenvolvimento (P&D),
Reserva Global de Reversão (RGR), Taxa de Fiscalização do Setor de Energia
Elétrica (TFSEE), Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co (FNDCT) e Ministério de Minas e Energia (MME). 
17. Provisões 2018 2017
Contingências a) 35.595 22.238

35.595 22.238
a) Contingências. Além das contingências trabalhistas provisionadas por ter
probabilidade de perda provável, a Cia. possui processos judiciais de natureza
trabalhistas e cíveis com probabilidade de perda possível no montante aproxi-
mado de R$ 28.551. As provisões foram registradas conforme relatório de asses-
sores jurídicos. 18. Pis e Cofins diferidos. Refere-se ao Pis e Cofins diferidos
calculados sobre os efeitos da receita com construção dos ativos de contrato.

PIS e COFINS diferidos
Em 31/12/17 206.001
Constituição em 2018 1.454
Adoção CPC 47 2.205
Em 31/12/18 209.660  
19. IR e contribuição social diferidos. Em 31/12/18 e de 2017, a reconciliação
das despesas de IR e de CS apresentada no resultado era como segue: 
a) Reconciliação das taxas efetivas e nominais 2018 2017
Lucro antes do IR e contribuição social 39.154 6.302
Alíquota nominal combinada do IR e CS 34% 34%
IR e contribuição social (13.312) (2.143)
Outras adições (9.927) (400)
IR e CS diferidos às alíquotas da legislação (23.239) (2.543)
Os valores de impostos de renda e contribuição social diferidos ativos originam-
-se basicamente das diferenças temporárias entre os prejuízos contábeis e fis-
cais. Esses ativos serão realizados ao longo do contrato de concessão. A Cia.
tem expectativa de geração de lucro e que lhe permitirá de utilizar os créditos
nos próximos anos.
b) IR e contribuição social diferidos IR e CSSL diferidos
Em 31/12/17 161.596
Constituição em 2018 23.239
Pagamento (657)
Adoção CPC 47 8.103
Em 31/12/18 192.281
20. Patrimônio líquido. a) Capital social. O capital subscrito e integralizado
em 31/12/18 e está representado por 632.529 mil ações ordinárias de R$ 1
cada. A composição do capital social subscrito da Cia. é como se segue:
Acionistas Ordinárias
Isolux Energia e Participações S.A. 527.120.000
Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA 105.409.095
b) Reserva legal. A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro líquido
do exercício, observando-se os limites previstos pela Lei das Sociedades Anô-
nimas. c) Reserva especial de dividendos. A Reserva especial de lucros a
realizar contempla os impactos da adoção inicial do CPC 47 (nota 1.4); uma vez
que, não compõem parcela realizada do lucro líquido do exercício. A alocação
nessa reserva ocorre para refletir o fato de que a realização financeira do lucro
destas operações ocorrerá em exercícios futuros. Movimentação da reserva
especial de dividendos:
Em 31/12/17 269.268
Constituição -
Adoção CPC 47 (13.525)
Destinação do lucro do exercício 42.169
Em 31/12/18 297.912
21. Extinção de dívidas com a emissão de instrumentos de patrimônio. A Su-
perintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, a pedido da Linhas de
Xingu Transmissora de Energia S.A. optou por converter em ações ordinárias, com 
direito a voto, uma parcela semestral que foi subscrita em favor do Fundo de Desen-
volvimento da Amazônia – FDA no valor de R$ 28.221 (2017 - R$ 54.230). A SUDAM
emitiu um termo de conversão, onde as seguintes condições foram estabelecidas: • 
As ações resultantes da conversão poderão ser livremente vendidas • Caso o valor 
de venda das ações não reflita a remuneração equivalente a TJLP + 1% a.a. o acio-
nista majoritário arcará com a respectiva equalização, recolhendo a diferença ao
Fundo mesmo que não seja o comprador das ações. Em 2018, ocorreram as últimas
parcelas da conversão em ações. Do total do valor convertido em 2018, R$ 18.445
(2017 - R$ 35.116) foram destinados à conta de Capital social e R$ 9.776 (2017 - R$
19.114) destinados à conta de Reserva de capital. A extinção destas dívidas com a
emissão de instrumentos de patrimônio é uma operação no escopo do ICPC 16 –
Extinção de passivos financeiros com instrumentos de patrimônio (IFRIC 19), de for-
ma que foram aplicadas as práticas contábeis descritas na Nota explicativa 27.12.

22. Receita 2018 2017
Receita bruta de serviços
Receita de operação e manutenção (i) 14.727 17.404
Receita de remuneração do ativo de concessão contratual (ii) 152.474 -
Receita de remuneração do ativo de concessão financeiro - 131.089
Outras Receitas (7.893) 1.084

159.309 149.577
PIS e COFINS (13.281) (13.183)
PIS e COFINS diferido (Nota 18) (1.454) (653)
Quota para RGR, TFSEE e P&D (5.026) (5.711)

(19.761) (19.547)
Receita líquida de serviços 139.548 130.030
(i) Serviços de implementação de infraestrutura e Operação e Manuten-
ção. A receita relacionada a implementação da infraestrutura para prestação 
de serviços de transmissão de energia elétrica sob o contrato de concessão de 
serviços é reconhecida conforme gastos incorridos. As receitas dos serviços de 
operação e manutenção são reconhecidas no período no qual os serviços são 
prestados pela Cia., bem como parcela de ajuste (24.3). Quando a Cia. presta 
mais de um serviço em um contrato de concessão, a remuneração recebida é 
alocada por referência aos valores justos relativos dos serviços entregues. (ii) 
Remuneração dos ativos de concessão. A receita de juros é reconhecida 
pela taxa de juros de mercado que reflete a volatilidade econômica sobre o fluxo 
futuro de recebimento de caixa que remunera o investimento da infraestrutura 
de transmissão. A taxa de desconto é representada por uma taxa de mercado 
que considera os riscos e prêmios específicos do negócio de transmissão. 23. 
Custo de operação e manutenção e Despesas gerais e administrativas

2018 2017
Despesas com pessoal 2.609 1.800
Serviços de operação e manutenção 9.298 11.497
Despesas gerais 5.681 31.426

17.588 44.723
Classificadas como:
Custo dos serviços prestados 9.298 11.497
Despesas gerais e administrativas 8.290 33.226

17.588 44.723
24. Resultado financeiro líquido 2018 2017
Despesas financeiras
Juros sobre empréstimos (69.457) (75.650)
IOF - (77)
Outras despesas financeiras (15.249) (5.184)

(84.706) (80.911)
Receitas financeiras
Receita de aplicações financeiras - 1.568
Outras receitas financeiras 1.900 338

1.900 1.906
Resultado financeiro, líquido (82.806) (79.005)
25. Outras divulgações sobre fluxo de caixa. a) Atividades de financiamen-
to não envolvem caixa

2018 2017
Emissão de ações 18.445 35.116
Aumento de reserva mediante conversão de dívida 9.776 19.114

28.221 54.230
A redução dos empréstimos através de conversão em instrumento de patrimô-
nio não teve contrapartida em dinheiro. b) Reconciliação da dívida líquida

2018 2017
Empréstimos de curto prazo 158.225 120.653
Empréstimos de LP 713.776 776.947
Total da dívida 872.001 897.600
Caixa e equivalentes de caixa (20.299) (6.239)
Dívida líquida 851.702 891.361

Empréstimos bancários
Circu-
lante

Não cir-
culante

Total da 
dívida

Caixa e equi-
valentes

Dívida 
líquida

Dívida líquida em 31/12/17 120.653 776.947 897.600 (6.239) 891.361
Movimentações que afeta-
 ram o fluxo de caixa - 2.622 2.622 (14.060) (11.438)
Movimentações que não 
 afetaram o fluxo de caixa
Transferência para o 
 circulante 37.572 (37.572) - - -
Emissão de ações - (18.445) (18.445) - (18.445)
Aumento de reserva me-
 diante conversão de dívida - (9.776) (9.776) - (9.776)
Dívida líquida em 31/12/18 158.225 713.776 872.001 (20.299) 851.702
26. Seguros. A cobertura de seguro foi contratada pelos montantes a seguir,
considerando a natureza de sua atividade, os riscos envolvidos em suas opera-
ções e orientação dos consultores de seguros. Em 31/12/18, a Cia. apresenta
as seguintes apólices de seguro:

Ramo Vigência
Importância 

Segurada
Riscos nomeados operacionais 13/06/18 a 13/06/2019 R$ 100.000
Responsabilidade civil geral 13/06/18 a 13/06/2019 R$ 10.000
Seção D – Políticas contábeis. 27. Resumo das principais políticas contá-
beis. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas de-
monstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplica-
das de modo consistente em todos os exercícios apresentados. 27.1. Descri-
ção das principais práticas contábeis adotadas. 27.1.1. Conversão de 
moeda estrangeira. a) Moeda funcional e moeda de apresentação. Os 
itens incluídos nas demonstrações financeiras da Cia. são mensurados usan-
do a moeda do principal ambiente econômico, no qual a Cia. atua (“a moeda 
funcional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais (R$), 
que é a moeda funcional da Cia. b) Transações e saldos. As operações com 
moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as 
taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou da avaliação, na qual os 
itens são remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liqui-
dação dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do 
exercício, referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, 
são reconhecidos na demonstração do resultado. Os ganhos e as perdas cam-
biais relacionados com empréstimos e financiamentos, caixa e equivalentes de 
caixa são apresentados na demonstração do resultado como receita ou despe-
sa financeira. 27.2. Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de 
caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto 
prazo de alta liquidez com vencimentos originais de três meses ou menos, que 
são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que es-
tão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. 27.3. Instrumentos 
financeiros. 27.3.1. Classificação e mensuração. A Cia. classifica seus ati-
vos financeiros sob as seguintes categorias: valor justo por meio do resultado 
e empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual 
os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classifica-
ção de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. 27.3.2. Ativos finan-
ceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. Os ativos finan-
ceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros 
mantidos para negociação ativa. Os ganhos ou as perdas decorrentes de va-
riações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio 
do resultado são apresentados na demonstração do resultado em “Resultado 
financeiro” no exercício em que ocorrem, a menos que o instrumento tenha 
sido contratado em conexão com outra operação. Nesse caso, as variações 
são reconhecidas na mesma linha do resultado afetada pela referida operação. 
(i) Empréstimos e recebíveis. Incluem-se nessa categoria os empréstimos
concedidos e os recebíveis que são ativos financeiros não derivativos com 
pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. São 
incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento su-
perior a doze meses após a data do balanço (estes são classificados como 
ativos não circulantes). Os empréstimos e recebíveis da Cia. compreendem o 
ativo financeiro decorrente da concessão, demais contas a receber e caixa e 
equivalentes de caixa, exceto os investimentos de curto prazo. Os emprésti-
mos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método 
da taxa de juros efetiva. (ii) Valor justo. Os valores justos dos investimentos 
com cotação pública são baseados nos preços atuais de compra. Para os ati-
vos financeiros sem mercado ativo ou cotação pública, a Cia. estabelece o 
valor justo através de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de 
operações recentes contratadas com terceiros, a referência a outros instru-
mentos que são substancialmente similares, a análise de fluxos de caixa des-
contados e os modelos de precificação de opções que fazem o maior uso pos-
sível de informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível com 
informações geradas pela administração da própria entidade. A Cia. avalia, na 
data do balanço, se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um 
grupo de ativos financeiros está registrado por valor acima de seu valor recu-
perável (impairment). Se houver alguma evidência, a perda mensurada como 
a diferença entre o valor recuperável e o valor contábil desse ativo financeiro é 
reconhecida na demonstração do resultado. 27.3.3 Ativo de concessão. Con-
forme previsto no contrato de concessão, o concessionário atua como presta-
dor de serviço. O concessionário implementa, amplia, reforça ou melhora a in-
fraestrutura (serviços de implementação a infraestrutura) usada para prestar 
um serviço público além de operar e manter essa infraestrutura (serviços de 
operação e manutenção) durante determinado prazo. A transmissora de ener-
gia é remunerada pela disponibilidade da infraestrutura durante o prazo da 
concessão. O contrato de concessão não transfere ao concessionário o direito 
de controle do uso da infraestrutura de serviços públicos. É prevista apenas a 
cessão de posse desses bens para realização dos serviços públicos, sendo os 
bens revertidos ao concedente após o encerramento do respectivo contrato. O 
concessionário tem direito de operar a infraestrutura para a prestação dos ser-
viços públicos em nome do Poder Concedente, nas condições previstas no 
contrato de concessão. O concessionário deve registrar e mensurar a receita 
dos serviços que presta de acordo com os Pronunciamentos Técnicos CPC 47 
– Receita de Contrato com Clientes, CPC 48 – Instrumentos Financeiros e
ICPC 01 (R1) – Contratos de Concessão. Caso o concessionário realize mais
de um serviço regidos por um único contrato, a remuneração recebida ou a
receber deve ser alocada a cada obrigação de performance com base nos va-
lores relativos aos serviços prestados caso os valores sejam identificáveis se-
paradamente. a) Ativo de Concessão – contratual. A concessão da Cia. foi
classificada dentro do modelo de ativo de concessão contratual, a partir de
1º/01/18, conforme adoção do CPC 47 - Receita de Contrato com Clientes. O
ativo de concessão contratual se origina na medida em que a concessionária
satisfaz a obrigação de construir e implementar a infraestrutura de transmis-
são, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo do projeto, porém o rece-
bimento do fluxo de caixa está condicionado à satisfação da obrigação de de-
sempenho de operação e manutenção. Mensalmente, à medida que a Cia.
opera e mantém a infraestrutura, a parcela do ativo de concessão contratual
equivalente à contraprestação daquele mês pela satisfação da obrigação de
desempenho de construir torna-se um ativo financeiro, pois nada mais além da
passagem do tempo será requerida para que o referido montante seja recebi-
do. Os benefícios deste ativo são os fluxos de caixa futuros. O valor do ativo de
concessão contratual das concessionárias de transmissão de energia é forma-
do por meio do valor presente dos seus fluxos de caixa futuros. O fluxo de caixa
futuro é estimado no início da concessão, ou na sua prorrogação, e as premis-
sas de sua mensuração são revisadas na Revisão Tarifária Periódica (RTP).
Os fluxos de caixa são definidos a partir da Receita Anual Permitida (RAP), que
é a contraprestação que as concessionárias recebem pela prestação do servi-
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. Aos Acionistas, 
Conselheiros e Administradores da Linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A. Opinião. Examinamos as 
demonstrações financeiras da Linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A. (“LXTE” ou Cia.), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31/12/18 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Linhas de Xingu 
Transmissora de Energia S.A. em 31/12/18, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS) emitida pelo International Accouting Standards Board (IASB). Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras”. Somos independentes em relação à Cia., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase. Adoção do CPC 47 (IFRS 15). Chamamos a atenção 
para a nota explicativa 1.4 às demonstrações financeiras, que descreve os impactos relacionados a adoção do CPC 47 – 
Receita de Contratos com Clientes (IFRS 15 – Receitas de Contratos com Clientes), onde os saldos de abertura relativos 
ao exercício findo em 31/12/18 foram ajustados e reclassificados, com o surgimento de um Ativo Contratual (anteriormente, 
Ativo Financeiro) com saldo de R$ 2.209.954, proporcionando ajuste aos lucros acumulados no montante de R$ R$ 13.525 
Nossa opinião não contém modificação em relação a esse assunto. Principais assuntos de auditoria. Principais assuntos 
de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do 
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um 
todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião 
separada sobre esses assuntos. 1. Mensuração do ativo contratual e receita de contrato com clientes. Até 31/12/17, 
a infraestrutura de transmissão de energia era classificada como ativo financeiro sob o escopo do ICPC 01 / IFRIC 12 e 
mensurada ao custo amortizado. Eram contabilizadas receitas de construção e de operação com margem zero, além de 
receita de remuneração da infraestrutura de concessão com base na TIR (Taxa Interna de Retorno) de cada projeto, 
juntamente com a variação do IPCA. Com a entrada em vigor em 01/01/18 do CPC 47 – Receita de Contratos com Clientes 
(IFRS15 – Receitas de Contratos com Clientes), o direito da contraprestação por bens e serviços condicionado à ao 
cumprimento de obrigações de desempenho e não somente a passagem do tempo enquadram as transmissoras nessa 
norma. Com isso, as contraprestações passaram a ser classificadas como um “ativo de contrato”. O reconhecimento do 
ativo contratual e da receita da Cia. de acordo com o CPC 47 / IFRS 15 requer o exercício de julgamento significativo sobre 
o momento em que o cliente obtém o controle do ativo. Adicionalmente, a mensuração do progresso da Cia. em cumprimento
da obrigação de performance satisfeita ao longo do tempo requer também o uso de estimativas e julgamentos significativos
pela Administração para estimar os esforços ou insumos necessários para o cumprimento da obrigação de performance,
tais como materiais e mão de obra, margens de lucros esperadas em cada obrigação de performance identificada e as
projeções de receitas esperadas. Devido à relevância dos valores e do julgamento significativo envolvido, consideramos a
mensuração da receita de contrato com clientes como um assunto significativo para nossa auditoria. Como o assunto foi
conduzido em nossa auditoria. Nossos procedimentos de auditoria envolveram, entre outros, (i) a avaliação do desenho
dos controles internos relacionados aos gastos realizados para execução do contrato; (ii) a leitura do contrato de concessão
e seus aditivos para identificação das obrigações de performance previstas contratualmente, além de aspectos relacionados
aos componentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato; (iii) a avaliação, com apoio de especialistas em finanças
corporativas, das premissas relevantes utilizadas nas projeções de custos, na margem do contrato e na definição da taxa
de desconto utilizada no modelo; e (iv) a avaliação das divulgações efetuadas pela Cia. nas demonstrações financeiras.
Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima descritos, consideramos que a mensuração do ativo
contratual e as respectivas divulgações são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
2. Extinção de dívidas com emissão de debêntures. Conforme divulgado na nota explicativa 21 às demonstrações
financeiras, a Cia. solicitou a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM a conversão da dívida e seus
respectivos encargos financeiros, referente as debêntures subscritas a favor do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia
– FDA, contraídos com o agente financeiro Banco da Amazônia S.A., em ações ordinárias com direito a voto. Devido a
relevância dos montantes envolvidos, consideramos esse assunto relevante para nossa auditoria. Como o assunto foi
conduzido em nossa auditoria. Nossos procedimentos de auditoria envolveram, entre outros, a avaliação e eficácia
operacional implementadas pela Cia. sobre a contabilização das debêntures convertidas em ações, recálculo dos montantes
envolvidos, confronto com base em documentação externa. Adicionalmente, avaliamos a adequação das divulgações da
Cia. sobre este assunto. 3. Cia. está classificada como disponível para venda nas demonstrações financeiras do
Acionista. O grupo Isolux Corsan S.A. principal acionista indireto da Cia., vem classificando seus investimentos na América
Latina, como disponíveis para venda. A perspectiva de comercialização desses ativos é considerada provável num futuro

próximo, baseados em ofertas formais recebidas durante esse exercício. Consideramos este assunto relevante para nossa 
auditoria. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria. Nossos procedimentos de auditoria envolveram, 
entrevistas com a administração da Cia., documentação adequada para fundamentar o assunto, corroborando com o 
cenário atual apresentado pela Cia. Outros assuntos - Demonstração do valor adicionado. A demonstração do valor 
adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31/12/18, elaborada sob a responsabilidade da administração da Cia., e 
apresentada como informação suplementar, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a 
auditoria das demonstrações financeiras da Cia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está 
conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão 
de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa 
opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente preparada, em todos os aspectos relevantes, segundo 
os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas 
em conjunto. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração 
é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitida pelo International 
Accouting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Cia. 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente 
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos 
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia. • Avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de 
comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais 
significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os 
principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou 
regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, 
determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal 
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. 
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ço público de transmissão aos usuários. Estes recebimentos amortizam os in-
vestimentos nessa infraestrutura de transmissão e eventuais investimentos 
não amortizados (bens reversíveis) geram o direito de indenização do Poder 
Concedente ao final do contrato de concessão. Este fluxo de recebimentos é (i) 
remunerado pela taxa que representa o componente financeiro do negócio, 
estabelecida no início de cada projeto. A implementação da infraestrutura, ati-
vidade executada durante fase de obra, tem o direito a contraprestação vincu-
lado a performance de finalização da obra e das obrigações de desempenho 
de operar e manter, e não somente a passagem do tempo, sendo o reconheci-
mento da receita e custos das obras relacionadas à formação deste ativo atra-
vés dos gastos incorridos. Assim, a contrapartida pelos serviços de implemen-
tação da infraestrutura efetuados nos ativos da concessão a partir de 1º/01/18 
passaram a ser registrados na rubrica “Implementação da Infraestrutura”, 
como um ativo de concessão contratual, por terem o direito a contraprestação 
ainda condicionados a satisfação de outra obrigação de desempenho.  As re-
ceitas com implementação da infraestrutura e receita de remuneração dos ati-
vos de concessão estão sujeitas ao diferimento de Programa de Integração 
Social - PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 
COFINS cumulativos, registrados na conta “impostos diferidos” no passivo não 
circulante.  27.4. Despesas antecipadas. Os custos de transação relaciona-
dos à contratação dos empréstimos ficam como despesas antecipadas no ati-
vo até o recebimento do empréstimo. A partir do recebimento, são transferidos 
para o passivo financeiro reduzindo o saldo inicial e alterando a taxa de juros. 
27.5. Contas a pagar aos fornecedores. As contas a pagar aos fornecedores 
são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornece-
dores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circu-
lantes se o pagamento for devido no exercício de até um ano (ou no ciclo ope-
racional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas 
a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, 
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo 
amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são nor-
malmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.  27.6 Emprésti-
mos e financiamentos. Os empréstimos e financiamentos tomados são reco-
nhecidos inicialmente no recebimento dos recursos líquidos dos custos de 
transação. Esses custos vão reduzir o saldo inicial e alterar a taxa de juros. Em 
seguida, os financiamentos tomados são apresentados pelo custo amortizado, 
isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao exercício incorrido (“pro 
rata temporis”). 27.7. Provisões. As provisões são reconhecidas quando a 
Cia. tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de 
eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária 
para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. 
27.8. Demais ativos e passivos. São demonstrados por valores conhecido ou 
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos 
(encargos) auferidos (incorridos) até a data do balanço. Estão classificados no 
ativo e passivo não circulante, respectivamente, os direitos realizáveis e as 
obrigações vencíveis após doze meses. 27.9. IR e contribuição social cor-
rentes e diferidos. As despesas de IR e contribuição social do exercício com-
preendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são 
reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que 
estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio lí-
quido. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido. O 
IR e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do 
passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as 
bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstra-
ções financeiras. As alíquotas desses tributos, definidas atualmente para de-
terminação desses créditos diferidos, são de 25% para o IR e de 9% para a 
contribuição social. Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão 
em que seja possível que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser 
utilizado na compensação das diferenças temporárias, com base em projeções 
de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e 
em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações. A 

análise dessa recuperação leva em consideração as atividades que serão efe-
tuadas pela Cia. bem como as características respectivas do contrato de con-
cessão que permitirão a realizações dos impostos diferidos ativos. 27.10. Re-
conhecimento de receita. A Cia. aplicou o CPC 47 – Receita de Contratos 
com Clientes a partir de 1º/01/18. Informações adicionais sobre as práticas 
contábeis da Cia. relacionadas a contratos com clientes e o efeito da aplicação 
inicial do CPC 47 estão descritos na nota 1.4 e 27.3.3. Os concessionários 
devem registrar e mensurar a receita dos serviços que prestam obedecendo 
aos pronunciamentos técnicos CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente. As 
receitas são reconhecidas quando ou conforme a entidade satisfaz as obriga-
ções de performance assumidas no contrato com o cliente, e somente quando 
houver um contrato aprovado; for possível identificar os direitos; houver subs-
tância comercial e for provável que a entidade receberá a contraprestação à 
qual terá direito. As receitas da Cia. são classificadas nos seguintes grupos: a) 
Receita de infraestrutura. Refere-se aos serviços de implementação da infra-
estrutura, ampliação, reforço e melhorias das instalações de transmissão de 
energia elétrica. As receitas de infraestrutura são reconhecidas conforme os 
gastos incorridos e calculadas acrescendo-se as alíquotas de PIS e COFINS 
ao valor do investimento, uma vez que os projetos embutem margem suficiente 
para cobrir os custos de implementação da infraestrutura e encargos, conside-
rando que boa parte de suas instalações é implementada através de contratos 
terceirizados com partes não relacionadas. As variações positivas ou negati-
vas em relação à margem estimada são alocadas no resultado ao fim de cada 
obra.Toda a margem de construção é recebida durante a obra e variações po-
sitivas ou negativas são alocadas imediatamente ao resultado, no momento 
que incorridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, a Cia. utili-
zou um modelo que apura o custo de financiar o cliente (no caso, Poder Con-
cedente). A taxa definida para o valor presente líquido da margem de constru-
ção (e de operação) é definida no momento inicial do projeto e não sofre alte-
rações posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito do cliente 
e prazo de financiamento. b) Remuneração dos ativos de concessão. Refe-
re-se aos juros reconhecidos pelo método linear com base na taxa que melhor 
representa a remuneração dos investimentos da infraestrutura de transmissão, 
por considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa busca preci-
ficar o componente financeiro do ativo de concessão contratual, determinada 
na data de início de cada contrato de concessão. A taxa de retorno incide sobre 
o montante a receber do fluxo futuro de recebimento de caixa. c) Receita de
operação e manutenção. Refere-se aos serviços de operação e manutenção 
das instalações de transmissão de energia elétrica, que tem início quando da
entrada em operação e visa a não interrupção da disponibilidade dessas insta-
lações. 27.11. Encargos regulatórios. Os montantes faturados pela Cia. es-
tão sujeitos aos seguintes encargos regulatórios: • Reserva Geral de Reversão 
(“RGR”) - encargo do setor elétrico pago mensalmente pelas empresas con-
cessionárias de energia elétrica, com a finalidade de prover recursos para re-
versão, expansão e melhoria dos serviços públicos de energia elétrica. Seu
valor anual equivale a 2,6% dos investimentos efetuados pela concessionária
em ativos vinculados à prestação de serviço de eletricidade, limitado a 3% da
receita anual. • Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica (“TF-
SEE”) - taxa de fiscalização incidente sobre a transmissão de energia elétrica,
devida mensalmente, sendo seu valor fixado pelos Despachos emitidos no
início de cada ano pela ANEEL e proporcionais ao porte do serviço concedido 
considerando o valor econômico agregado pelo concessionário. Estes encar-
gos são reconhecidos como componente da receita operacional líquida (ver
Nota 22). • Pesquisa e Desenvolvimento (“P&D”): As concessionárias de servi-
ços públicos de distribuição, transmissão ou geração de energia elétrica, as
permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e as
autorizadas a produção independente de energia elétrica, excluindo-se, por
isenção, aquelas que geram energia exclusivamente a partir de instalações
eólica, solar, biomassa, co-geracao qualificada e pequenas centrais hidrelétri-
cas, devem aplicar, anualmente, um percentual de sua receita operacional lí-
quida em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de

Energia Elétrica – P&D, segundo regulamentos estabelecidos pela ANEEL. 
27.12. Extinção de passivos financeiros com instrumentos patrimoniais. 
Quando a Cia. emite instrumentos patrimoniais próprios e os entrega a seus 
credores com o intuito de extinguir a totalidade ou parte de um passivo finan-
ceiro, tais instrumentos patrimoniais são inicialmente reconhecidos no patrimô-
nio líquido, mensurados pelo seu valor justo. Se o valor justo dos instrumentos 
patrimoniais próprios emitidos não puderem ser mensurados, estes devem ser 
mensurados pelo valor justo do passivo financeiro extinto. 27.13. Distribuição 
de dividendos. A Cia. registra, em bases anuais, os dividendos mínimos obri-
gatórios como passivo, a menos que esse dividendo mínimo tenha sido efeti-
vamente pago antes do encerramento do exercício. Dividendos complementa-
res ao mínimo obrigatório são registrados como passivo na data em que seu 
pagamento for aprovado em Assembleia de Acionistas. Dividendos propostos 
pela Administração da Cia., em consonância com a Lei das S.A., são divulga-
dos em nota explicativa. 27.14. Normas novas que ainda não estão em vi-
gor. A seguinte nova norma foi emitida pelo IASB mas não está em vigor para 
o exercício de 2018. A adoção antecipada de normas, embora encorajada pelo
IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis
(CPC). • IFRS 16 - “Operações de Arrendamento Mercantil”: com essa nova 
norma, os arrendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamen-
tos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os
contratos de arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar
fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de 
pequenos montantes. Os critérios de reconhecimento e mensuração dos ar-
rendamentos nas demonstrações financeiras dos arrendadores ficam substan-
cialmente mantidos. O IFRS 16 entra em vigor para exercícios iniciados em ou
após 1º/01/2019 e substitui o IAS 17/CPC 06 - “Operações de Arrendamento
Mercantil” e correspondentes interpretações. • CPC nº 06 (R2) – Operações
de arrendamento mercantil – Deliberação CVM nº 787 em 21/12/17 (IFRS
16 - Leases): o CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o reconhecimento,
mensuração, apresentação e divulgação de operações de arrendamento mer-
cantil e exige que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos con-
forme um único modelo, similar à contabilização de arrendamentos financeiros
nos moldes do CPC 06 (R1). A norma inclui duas isenções de reconhecimento 
para os arrendatários – arrendamentos de ativos de “baixo valor” e arrenda-
mentos de curto prazo. Na data de início de um arrendamento, o arrendatário
reconhece um passivo para pagamentos futuros e um ativo representando o
direito de usar o ativo subjacente durante o prazo do arrendamento. Os arren-
datários devem reconhecer separadamente as despesas com juros sobre o
passivo de arrendamento e a despesa de amortização do ativo de direito de
uso. Os arrendatários também deverão reavaliar o passivo do arrendamento
na ocorrência de eventos como, mudança no prazo do arrendamento, nos pa-
gamentos futuros do arrendamento como resultado da alteração de um índice 
ou taxa usada para determinar tais pagamentos. Em geral, o arrendatário reco-
nhecerá o valor de reavaliação do passivo de arrendamento como um ajuste ao 
ativo de direito de uso. Essa nova norma não é aplicável para a Cia. • CPC nº
22 – IFRIC 23 – Incerteza sobre o tratamento dos tributos sobre a renda.
Essa interpretação, vigente para exercícios financeiros a partir de 1º/01/2019,
esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração quan-
do há incerteza sobre a aceitação dos tratamentos adotados pela autoridade
fiscal, aplicando os requisitos do CPC 32. A Cia. está em processo de avaliação
das incertezas e não espera impactos significativos em suas demonstrações
financeiras. • Normas e interpretações novas e revisadas pelo IASB já emi-
tidas e que entrarão em vigor a partir do exercício financeiro de 2019: •
IFRS 10 e IAS 28 - Venda ou Contribuição de Ativos entre um Investidor e uma
Associada ou Empreendimento Controlado em Conjunto. • IFRS 17 – Contra-
tos de Seguros. Esses procedimentos não são aplicáveis para a Cia. Não há
outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor.

Luciana Borges Araújo Amaral - Diretora Administrativa Financeira
Juliana Silva Gomes Madureira - Contador - CRC RJ – 116377/0

Paulistas e mineiros são os que 
mais virão ao Rio na Semana Santa
Leme e 
Copacabana 
lideram reservas 
confirmadas

Pesquisa da Hotéis Rio 
com a previsão de ocupa-
ção hoteleira para o fe-
riadão da Semana Santa, 
Tiradentes e são Jorge 
apontou que a média ge-
ral no período pesquisado 
(de 19 a 23 de abril) regis-
tra 57%, e a expectativa é 
de chegar aos 70%. Como 
comparativo, em 2018, 
quando os feriados não fo-

ram emendados, a Semana 
Santa bateu 53%, e Tira-
dentes e são Jorge, 46%.

Cerca de 70% dos vi-
sitantes da capital neste 
feriado são provenientes 
do mercado nacional (São 
Paulo, Minas Gerais e Es-
tado do Rio entre os maio-
res emissores). No mercado 
internacional, os visitantes 
que estão em maior núme-
ro são os americanos, ar-
gentinos e chilenos.

Os hotéis instalados nos 
bairros do Leme e Copa-
cabana são, até o momen-
to, os mais procurados, 
estando com ocupação 
acima da média, perto dos 
60% de reservas confir-
madas. Quem procura os 

hotéis do Rio neste feria-
dão encontra uma diária 
média de R$ 329.

No interior do estado, 
até o momento, a pes-
quisa da Associação de 
Hotéis do Rio de Janei-
ro (Abih-RJ) registra 
56,57% de quartos reser-
vados em média. Entre as 
regiões mais procuradas 
estão as cidades de Can-
tagalo (100%), Cabo Frio 
(80%), Búzios (77%), Rio 
das Ostras (70%) e Para-
ty (65%).

A Região Serrana tam-
bém está animada com a 
alta procura. Até o mo-
mento, os municípios de 
Cantagalo (100%) e Pe-
trópolis (61%) estão com 

maior índice de reservas 
neste entorno, enquanto 
Friburgo e Teresópolis 
ainda registram índices 
na casa de 40%.

Avaliações

Preço e avalições de ou-
tros hóspedes são fatores 
mais relevantes do que a 
marca de redes hoteleiras 
na hora da escolha dos 
consumidores, segundo 
novo estudo promovido 
pela plataforma Expedia 
Group, em parceria com 
a Unabashed Research. 
A pesquisa consultou 903 
consumidores e mostrou 
que hotéis independentes 
atualmente podem compe-

tir em pé de igualdade com 
redes mais conhecidas.

O preço foi, de longe, 
o fator mais decisivo na 
hora da escolha do ho-
tel, considerando que os 
hóspedes colocam os cus-
tos de hospedagem como 
prioridade na hora de 
orçar uma viagem. Pro-
moções e descontos van-
tajosos são uma maneira 
quase garantida de cha-
mar a atenção dos clientes 
do hotel e selecioná-los.

Ainda de acordo com o 
estudo, as avaliações dos 
hóspedes têm uma forte 
influência na seleção do 
consumidor. Há 72% de 
chance de o consumidor 
valorizar as avaliações de 

outros hóspedes, antes de 
escolher o hotel, do que a 
marca em si, preferindo 
até mesmo pagar mais 
por meios de hospedagem 
bem avaliados do que por 
hotéis de redes famosas. 
Os participantes da pes-
quisa, em geral, estavam 
dispostos a pagar mais 
por hotéis com avaliações 
mais altas de hóspedes: 
24% a mais por um hotel 
com nota 3,9 em vez de 
um hotel com nota 3,4, e 
35% a mais por um hotel 
com avaliação de 4,4 em 
comparação a um hotel 
de 3,9. Na plataforma Ex-
pedia, as avaliações dos 
hóspedes podem gerar 
notas de 0 a 5.
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(Atual denominação de Aporé Holding S.A.)
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017  
(Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES  
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
(Em Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MODELO INDIRETO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Reais)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Senhores Acionistas,
Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis da Bradesco Saúde - Operadora de Planos S.A., relativas ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, na forma da Legislação Societária e dos pronunciamentos contábeis emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. 
Resultado do Exercício 
A Bradesco Saúde - Operadora de Planos S.A. apresentou, no exercício de 2018, Lucro Líquido de R$ 142.103,10.
Política de Reinvestimento de Lucros e Política de Distribuição de Dividendos
Os acionistas da Bradesco Saúde - Operadora de Planos S.A. , em cada exercício, terão direito a receber, a título de dividendos, 
o mínimo obrigatório de 1% do lucro líquido.
Aplicações Financeiras
As aplicações financeiras estão classificadas na categoria “Valor Justo por meio do Resultado”, conforme normas contábeis em vigor.
Evento Societário
Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 23 de agosto de 2018, foi deliberado o aumento de capital no montante de  
R$ 9.999.431,05, passando o capital social, de R$ 1.000,00, para R$ 10.000.431,05, representado por 17.576.237 ações ordinárias, 
nominativas-escriturais. Maiores detalhes constam nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.
Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance 
O Grupo Bradesco Seguros, do qual a Bradesco Saúde - Operadora de Planos S.A. faz parte, em linha com os modelos adotados de 
melhores práticas no mercado nacional e em atendimento à legislação vigente, possui uma Estrutura de Gestão de Riscos implantada, 

atuando de forma independente, no que tange a regulamentos, normas e políticas internas, tendo como principal objetivo assegurar 
que os riscos a que o Grupo está exposto sejam devidamente identificados, analisados, mensurados, tratados e monitorados.
O processo de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas as camadas contempladas pelo escopo de Governança 
Corporativa, que abrange, desde a Alta Administração, até as diversas áreas de negócios e produtos na identificação e gestão dos riscos.
A atuação de Controles Internos tem como principal objetivo apoiar todas as áreas internas, seja de suporte ao negócio ou 
operacionais, na construção e manutenção de um ambiente corporativo mais seguro e sustentável. 
O Grupo Bradesco Seguros possui um programa de integridade alinhado aos requisitos da Lei 12.846/13, reforçando o compromisso 
com a transparência e incentivo à conduta ética na condução dos negócios. 
Alinhada com as novas regulamentações nacionais e internacionais que abrangem o tema, e reafirmando o compromisso pela 
disponibilidade, integridade, segurança e confidencialidade das informações organizacionais e dos clientes, o Grupo Bradesco 
Seguros tem dado ênfase especial à governança de dados e segurança da informação. 
Agradecimentos
Pelos êxitos obtidos, agradecemos o apoio recebido dos Órgãos Reguladores e o trabalho dedicado dos nossos funcionários 
e colaboradores.

São Paulo, 30 de janeiro de 2019.

Diretoria

ATIVO Nota 31/12/2018 31/12/2017
CIRCULANTE  ....................................................................................................  10.158.235,65 568,95
DISPONÍVEL  ...................................................................................................... 6.365,60 568,95
Caixa e bancos ....................................................................................................  6.365,60 568,95
APLICAÇÕES ..................................................................................................... 5 10.126.863,20 -
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER  ............................................................... 11b 25.006,85 -
Créditos tributários e previdenciários ..................................................................  25.006,85 -
TOTAL  ................................................................................................................  10.158.235,65 568,95

PASSIVO Nota 31/12/2018 31/12/2017
CIRCULANTE ..................................................................................................... 17.478,43 -
CONTAS A PAGAR ............................................................................................ 17.478,43 -
Obrigações a pagar ............................................................................................. 10 1.345,88 -
Impostos e encargos sociais a recolher .............................................................. 11c 2.354,98 -
Impostos e contribuições ..................................................................................... 12 13.777,57 -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...................................................................................... 6 10.140.757,22 568,95
Capital social ....................................................................................................... 10.000.431,05 1.000,00
Reservas de lucros .............................................................................................. 140.326,17 -
Prejuízos acumulados ......................................................................................... - (431,05)
TOTAL  ................................................................................................................ 10.158.235,65 568,95

Nota 31/12/2018 31/12/2017
Despesas administrativas..................................................................................... 8 (5.621,03) -
Despesas com tributos ......................................................................................... 9 (10.092,81) -
Resultado financeiro ............................................................................................. 7 215.870,05 -
Resultado antes dos impostos e participações .............................................. 200.156,21 -
Imposto de renda.................................................................................................. 11a (40.039,05) -
Contribuição social ............................................................................................... 11a (18.014,06) -
Lucro líquido do exercício ................................................................................. 6a 142.103,10 -
 Quantidade de ações ..........................................................................................  17.575.237
 Lucro líquido por ação - R$  ................................................................................ 0,01 -

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do exercício ..........................................................................................................  142.103,10 -
Total do resultado abrangente do exercício .............................................................................  142.103,10 -
Atribuível aos acionistas:

Controladores  ............................................................................................................................ 142.103,10 -
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 Reservas de lucros 
 Lucros 

acumulados  Capital Social 
Reserva 

legal 
Reserva 

estatutária  Total 
Saldos em 01 de janeiro de 2017 ........................ 1.000,00 - - (431,05) 568,95
Saldos em 31 de dezembro de 2017 ................... 1.000,00 - - (431,05) 568,95
Aumento de Capital:  .............................................. 9.999.431,05 - - - 9.999.431,05
Lucro líquido do exercício ...................................... - - - 142.103,10 142.103,10
Proposta para destinação do lucro líquido ............. - 7.083,60 133.242,57 (140.326,17) -
Dividendos propostos ............................................. - - - (1.345,88) (1.345,88)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 ................... 10.000.431,05 7.083,60 133.242,57 - 10.140.757,22

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

31/12/2018 31/12/2017
 Resultado antes dos impostos e participações  ...................................................................... 200.156,21 -
Variações nas contas patrimoniais aumento/(redução):

- Aplicações - títulos a valor justo por meio do resultado ............................................................ (10.126.863,20) -
- Títulos e créditos a receber ....................................................................................................... (25.006,85) -
- Contas a pagar .......................................................................................................................... 2.354,98 -

Caixa (consumido) pelas operações .......................................................................................... (10.149.515,07) -
Imposto de renda sobre o lucro pago ........................................................................................ (30.437,90) -
Contribuição social sobre o lucro pago ..................................................................................... (13.837,64) -
Caixa Líquido (consumido) nas atividades operacionais ........................................................ (9.993.634,40) -
Atividades de Financiamento

- Aumento de Capital ................................................................................................................... 9.999.431,05 -
Caixa Líquido gerado nas atividades de financiamento........................................................... 9.999.431,05 -
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa  .................................................................... 5.796,65 -

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício  ................................................................... 568,95 568,95
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício  ..................................................................... 6.365,60 568,95

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa  .................................................................... 5.796,65 -
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. Contexto Operacional 
A Companhia, a qual faz parte do Grupo Bradesco Seguros, é uma sociedade anônima de capital fechado, sediada no 
Rio de Janeiro, em fase de constituição e autorização para operar solicitado à Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), A empresa exercerá atividade de Medicina de Grupo, que tem por objeto social operar planos de assistência à saúde 
coletivos e odontológicos, desenvolvimento de atividades de prevenção de riscos e doenças e de promoção da saúde, 
inclusive por meio de assessoria em soluções assistências, gestão de programas de saúde, de atenção continuada, medicina 
ocupacional, prevenção de acidentes do trabalho, reembolso e desconto de medicamentos em farmácia, prestação de serviços 
relacionadas a operação de assistência à saúde, como serviços de apoio para integração entre sistemas de recursos humanos 
e de informações sobre assistência à saúde, aluguel e compartilhamento de rede de prestadores de serviços médicos e 
intermediação de contratação de rede entre operadoras e a participação em outras sociedades como cotista ou acionista. O 
endereço registrado da sede da Companhia é Rua Barão de Itapagipe, nº 225, parte, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901.
A Companhia é controlada direta de Bradesco Seguros S.A. e em última instancia do Banco Bradesco S.A. Essas demonstrações 
contábeis foram aprovadas pelo Conselho de Administração do banco Bradesco em 30 de janeiro de 2019.

2. Principais Práticas Contábeis
As demonstrações contábeis da Companhia, foram elaboradas de forma consistente entre os exercícios, e estão apresentadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil em 31 de dezembro de 2018. 

2.1. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). Elas foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas 
para refletir a mensuração dos ativos ao seu valor justo, quando aplicável. 

2.2. Moeda funcional e de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados utilizando-se a moeda do principal ambiente econômico no 
qual a Companhia atua, que é o Real (R$). As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em reais.

2.3. Disponível e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa são utilizados para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. Assim sendo, incluem 
disponibilidades em moeda nacional, e que apresentem risco insignificante de mudança de valor justo.

2.4. Instrumentos financeiros
No ano de 2018 a Companhia passou a aplicar o CPC 48 – Instrumentos Financeiros (IFRS 9) que contém uma nova 
abordagem de classificação e mensuração de ativos financeiros, onde a entidade baseia-se tanto no modelo de negócios 
para a gestão dos ativos financeiros, quanto nas características de fluxo de caixa contratual do ativo financeiro. Essa nova 
abordagem substituiu as categorias de ativos financeiros previstas no CPC 38 (IAS 39): (i) mensurados pelo valor justo por 
meio do resultado; (ii) investimentos mantidos até o vencimento; (iii) empréstimos e recebíveis; e (iv) disponíveis para venda.
O CPC 48 classifica os ativos financeiros em três categorias: (i) mensurados ao valor justo por meio do resultado (VJR); (ii) 
mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA – Patrimônio Líquido); e (iii) mensurados ao 
custo amortizado. 
•	 Mensurados	a	valor	justo	por	meio	do	resultado
Os ativos financeiros mensurados a VJR são registrados e inicialmente avaliados pelo valor justo, sendo as respectivas 
modificações subsequentes do valor justo reconhecidas imediatamente no resultado. 
São ativos mantidos pela Companhia com o propósito de negociá-los no curto prazo ou mantê-los como parte de uma carteira 
administrada em conjunto para obtenção de lucro no curto prazo ou para tomada de posições, ou eventualmente, aqueles 
ativos que não atendem ao teste SPPI. Os instrumentos financeiros derivativos, também, são categorizados como VJR.
Os ativos financeiros são inicialmente reconhecidos e avaliados pelo valor justo no balanço e, os custos de transação são 
registrados diretamente no resultado do período.
•	 Mensurados	ao	valor	justo	por	meio	de	outros	resultados	abrangentes
São reconhecidos inicialmente a valor justo, mais os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis a sua aquisição ou a 
sua emissão e são mensurados, subsequentemente, a valor justo com os ganhos e perdas reconhecidos em Outros resultados 
abrangentes, com exceção das perdas por redução ao valor recuperável e dos ganhos e perdas cambiais de conversão, até 
que o ativo financeiro deixe de ser reconhecido. As perdas de crédito esperadas são registradas na demonstração do resultado 
em contrapartida a outros resultados abrangentes, não tendo impacto no valor contábil bruto do ativo.
•	 Mensurados	ao	custo	amortizado
Os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado são ativos reconhecidos inicialmente a valor justo incluindo os custos diretos 
e incrementais, e contabilizados, subsequentemente, pelo custo amortizado, utilizando-se do método da taxa efetiva de juros. 
Os juros são reconhecidos no resultado como “Receita de juros e similares”. No caso de perda de crédito esperada é 
reconhecida uma dedução do valor contábil do ativo financeiro e é reconhecida no resultado.

2.5. Determinação do valor justo
As aplicações em fundos de investimento são avaliadas com base no valor da cota divulgada pelo Administrador do fundo 
investidor, que reflete o valor de mercado dos investimentos que compõem a carteira do respectivo fundo.

2.6. Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros (Impairment)
Os ativos financeiros e não financeiros são avaliados para verificar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido uma perda 
no seu valor recuperável. 
A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por 
parte do devedor, indicações de processo de falência ou mesmo, um declínio significativo ou prolongado do valor do ativo.
Uma perda por redução ao valor recuperável (Impairment) de um ativo financeiro ou não financeiro é reconhecida no resultado 
do período se o valor contábil do ativo ou unidade geradora de caixa exceder o seu valor recuperável.

2.7. Receitas Financeiras
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber no curso normal das atividades da Companhia. 
A Companhia reconhece a receita quando o seu valor puder ser mensurado com segurança, for provável que benefícios 
econômicos futuros fluirão para a Companhia e quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das 
atividades da Companhia. 
Receitas financeiras abrangem rendas sobre fundos de investimentos financeiros e demais ativos financeiros. As receitas de 
juros são reconhecidas no resultado, através do método dos juros efetivos.

2.8. Imposto de Renda e Contribuição Social (ativo e passivo)
Os créditos tributários sobre adições temporárias serão realizados quando da utilização e/ou reversão das respectivas provisões 
sobre as quais foram constituídos. Tais créditos tributários são reconhecidos contabilmente com base nas expectativas atuais 
de sua realização, considerando os estudos técnicos e as análises realizadas pela Administração.
A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10%. A 
provisão para contribuição social é calculada sobre o lucro antes do imposto de renda, considerando a alíquota de 9%. 
A despesa com imposto de renda corrente é calculada pela soma do imposto corrente resultante da aplicação da alíquota 
adequada ao lucro real do exercício (líquido de quaisquer ajustes previstos para fins fiscais) e do imposto diferido proveniente 
dos ativos e passivos fiscais diferidos reconhecidos na demonstração do resultado.
Foram constituídas provisões para os demais impostos e contribuições sociais, de acordo com as respectivas legislações vigentes.

3. Gerenciamento de Riscos
A Companhia é parte integrante do Grupo Bradesco de Seguros, sendo que seu gerenciamento de risco será realizado por área 
técnica especializada da Organização, de maneira corporativa e centralizada, preservando a integridade e a independência dos 
processos. Tem como principal objetivo assegurar que os riscos a que o Grupo está exposto sejam devidamente identificados, 
analisados, mensurados, tratados e monitorados.

4. Uso de Estimativas e Julgamentos
Nas Demonstrações Contábeis foram utilizadas algumas estimativas e julgamentos elaborados a fim de quantificar 
determinados ativos. Tais estimativas e julgamentos são continuamente avaliados e baseiam-se em experiência histórica e 
diversos outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, considerados razoáveis nas circunstâncias atuais. A nota 
explicativa 6 Aplicações Financeiras inclui informações sobre julgamento referente a política contábil adotada.

5. Aplicações Financeiras
a. Resumo da classificação das aplicações financeiras 

2018
Mensurados a valor justo por meio do resultado.............................................................................................. 10.126.863,20
Títulos de renda fixa - fundos de investimento ........................................................................................... 10.126.863,20

b. Composição das aplicações financeiras por prazo e por título
Apresentamos a seguir a composição das aplicações financeiras por prazo e por título, incluindo os títulos que compõem as 
carteiras dos fundos de investimentos. Os títulos a “valor justo por meio do resultado” estão apresentados no ativo circulante, 
independentemente dos prazos de vencimento. 
Os valores dos títulos que compõem os investimentos, relativos a fundos de investimentos exclusivos do Grupo Bradesco Seguros, 
estão abaixo apresentados com base no percentual de participação da Companhia naquele fundo.

1 a 30 dias 
ou sem  

vencimento 
definido

31 a 180 
dias

181 a 360 
dias

Acima 
de 

360 dias

Valor  
contábil/ 

Valor justo
Valor  

atualizado

Ajuste 
a valor 

justo
Mensurados a valor justo 

por meio do resultado .... 3.377.573,85 80.054,58 123.279,71 6.545.955,06 10.126.863,20 10.126.475,34 387,86
Letras financeiras do 

tesouro .............................. - 9.905,27 - 6.454.895,76 6.464.801,03 6.464.516,61 284,42
Letras do tesouro nacional – 

operação compromissada  1.789.989,03 - - - 1.789.989,03 1.789.989,03 -
Letras financeiras do 

tesouro – operação 
compromissada ................ 1.587.584,82 - - - 1.587.584,82 1.587.584,82 -

Letras financeiras de 
emissores privados ........... - 70.149,31 123.279,71 91.059,30 284.488,32 284.384,88 103,44

c. Hierarquia do valor justo
A tabela abaixo apresenta instrumentos financeiros registrados pelo valor justo, utilizando um método de avaliação. Os 
diferentes níveis foram definidos como se segue:
• Nível 1: Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos;
• Nível 2: Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente 

(preços) ou indiretamente (derivado de preços);
• Nível 3: Premissas, para o ativo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis).

Nível 1 Nível 2 Total
Mensurados a valor justo por meio do resultado ...................................... 6.464.801,03 3.662.062,17 10.126.863,20
Letras financeiras do tesouro .......................................................................... 6.464.801,03 - 6.464.801,03
Letras do tesouro nacional – operação compromissada  ................................ - 1.789.989,03 1.789.989,03
Letras financeiras do tesouro – operação compromissada ............................. - 1.587.584,82 1.587.584,82
Letras financeiras de emissores privados ....................................................... - 284.488,32 284.488,32

d. Movimentação das aplicações financeiras
2018

Saldo em 1º de janeiro ....................................................................................................................................... -
(+) Aplicações ....................................................................................................................................................... 9.990.000,00
(-) Resgates .......................................................................................................................................................... (79.006.,85)
(+) Rendimentos - ativos a valor justo por meio do resultado .............................................................................. 215.870,05
Saldo em 31 de dezembro ................................................................................................................................. 10.126.863,20

6. Patrimônio Líquido
a) Capital social e dividendos

O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é representado por 17.576.237  (1.000 em 2017) ações escriturais, 
ordinárias e nominativas, sem valor nominal.
De acordo com as disposições estatutárias, a cada ação corresponde um voto nas Assembleias Gerais, sendo garantido 
aos acionistas um dividendo mínimo de 1% do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos da legislação 
societária brasileira.
O cálculo dos dividendos relativo ao exercício de 2018 está demonstrado a seguir:

2018
Lucro líquido do exercício ................................................................................................................................. 142.103,10
Reserva legal........................................................................................................................................................ (7.083,60)
Prejuízos acumulados........................................................................................................................................ (431,05)
Base de Cálculo .................................................................................................................................................. 134.588,45
Dividendos propostos ........................................................................................................................................ 1.345,88
Porcentagem sobre o lucro líquido ajustado do exercício ............................................................................ 1%

b) Atos societários
Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 23 de agosto de 2018, foi deliberado o aumento de capital no montante 
de R$ 9.999.431,05, com a emissão de 17.575.237 novas ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal. 
Considerando a subscrição e integralização do aumento, o capital social foi elevado de R$ 1.000,00 para R$ 10.000.431,05, 
dividido em 17.576.237 ações ordinárias, nominativas-escriturais

c) Reservas legal
Constituída, ao final do exercício, na forma prevista na legislação societária brasileira, podendo ser utilizada para aumento de 
capital ou para compensar prejuízos;

d) Reserva estatutária
Constituída por até 100% do lucro líquido remanescente após as deduções legais e constituição de reserva legal, é efetuada 
ao final de cada exercício social, até atingir o limite de 95% do capital social Integralizado, estando sujeita à deliberação em 
Assembleia Geral.

7. Resultado Financeiro
2018

Rendimento de Aplicações em Fundos de Investimentos Financeiros ................................................................ 215.870,05
Total  .................................................................................................................................................................... 215.870,05

8. Despesas Gerais e Administrativas
2018

Contribuição sindical ............................................................................................................................................ (3.464,19)
Serviços de Terceiros ........................................................................................................................................... (1.500,00)
Outras despesas administrativas ......................................................................................................................... (328,84)
Total  .................................................................................................................................................................... (5.621,03)

9. Despesas Tributárias
2018

COFINS ................................................................................................................................................................ (8.634,81)
PIS ........................................................................................................................................................................ (1.403,16)
 Outras despesas tributárias................................................................................................................................. (54,84)
Total ..................................................................................................................................................................... (10.092,81)

10. Transações com Partes Relacionadas
a) As transações com partes relacionadas, vigentes nas datas das operações, estão assim representadas:

2018 2017
Ativos
Caixa e Equivalentes de Caixa (Banco Bradesco controlador final) ......................................... 6.365,60 568,95
Passivos
Dividendos a pagar (Bradesco Seguros controlador direto)...................................................... 1.345,88 -

b) Remuneração do pessoal-chave da Administração
Os administradores abdicaram do direito de recebimento da remuneração, posto que recebem honorários de outra empresa 
do Grupo Bradesco Seguros. A Companhia não possui benefícios de longo prazo, de rescisão de contrato de trabalho ou 
remuneração baseada em ações para seu pessoal-chave da Administração.

11. Imposto de Renda e Contribuição Social
a) Demonstração do cálculo dos encargos com imposto de renda e contribuição social

2018
Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social ................................................................ 200.156,21
Encargo total do imposto de renda e contribuição social às alíquotas de 25% e 9%, respectivamente ........ 58.153,11
Imposto de renda e contribuição social do exercício ............................................................................... 58.153,11
Alíquota efetiva ............................................................................................................................................. 29,05%
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b) Tributos a Compensar ou a Recuperar
Os tributos a compensar ou a recuperar no montante de R$ 25.006,85 referem-se a imposto de renda retido na fonte a 
recuperar sobre aplicações financeiras.

c) Impostos e Contribuições a Recolher
Os impostos e contribuições a recolher, no montante de R$ 2.354,98, referem-se a Imposto de Renda Retido na Fonte de  
R$ 11,25 e PIS/COFINS de R$ 2.343,73.

12. Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social 
2018

Imposto de renda............................................................................................................................................... 9.601,15
Contribuição Social............................................................................................................................................ 4.176,42
Total .................................................................................................................................................................. 13.777,57

13. Outras Informações
a) A Companhia não operou com instrumentos financeiros derivativos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 

e de 2017;

b) Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 não há processos com riscos fiscais, cíveis e trabalhistas avaliados como perdas 
possíveis ou prováveis;

c) CPC 47 – Receitas de Contratos com Clientes (IFRS 15) – requer que o reconhecimento da receita seja feito de modo 
a retratar a transferência de bens ou serviços para o cliente por um montante que reflita a expectativa da empresa de 
ter em troca os direitos desses bens ou serviços. O CPC 47 substitui o CPC 30 e o CPC17, bem como interpretações 
relacionadas, anexa ao CPC 30, ICPC 02 e ICPC 11. O CPC 47 está em vigor desde 1º de janeiro de 2018 e não houve 
impactos decorrentes da sua adoção;

d) CPC 06 (R2) – Leasing (IFRS 16) – As principais alterações são: (i) não há mais a classificação em leasing operacional e 
financeiro para os arrendatários; e (ii) todas as operações de arrendamento mercantil serão ativadas e em contrapartida 
lançadas no passivo, devendo-se reconhecer juros passivos e depreciações/amortizações, utilizando-se o procedimento 
do atual leasing financeiro.  O CPC 06 será aplicável a partir de 1º de janeiro de 2019 e a Companhia não identificou 
contratos de arrendamento em suas operações;

e) Não houve eventos subsequentes que requeiram ajustes ou divulgações, para as demonstrações contábeis encerradas 
em 31 de dezembro de 2018. 
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CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO

15 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa 
física ou jurídica, de gasolina e suas correntes e diesel e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização no mês de março/2019, no mercado interno, dos 
combustíveis relacionados anteriormente.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem 
como aquelas signatárias de contratos que impliquem transferência de tecnologia, 
firmados com residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência 
administrativa e semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, 
a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores 
no mês de março/2019, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou 
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento 
de tecnologia; prestação de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços 
técnicos especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; 
cessão e licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E 
FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, 
e facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TRIMESTRAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 
E FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o 
caso, e facultativos que optaram por efetuar o recolhimento trimestral.
FATO GERADOR: Remuneração igual a um salário-mínimo nos meses de janeiro, 
fevereiro e março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 
do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, com faturamento anual acima de R$ 
78.000.000,00 no ano de 2016 (1º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb). 
As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as 
informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
DCTFWEB – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS 
PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, 
os consórcios que realizem negócios em nome próprio, as entidades de fiscalização 
do exercício profissional, os Microempreendedores Individuais com empregado, 
os produtores rurais pessoa física, as pessoas físicas que adquirirem produção 
de produtor rural pessoa física ou de segurado especial para venda, no varejo, a 
consumidor pessoa física e as demais pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento 
das contribuições previdenciárias, inclusive incidente sobre a receita bruta.
EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados 
a prestar informações por meio da EFD-Reinf os seguintes contribuintes:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante 
cessão de mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins  e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre 
a Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição 
previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da 
produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham 
recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, 
publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação 
desportiva que mantenha equipe de futebol profissional a título de patrocínio, 
licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão 
de espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, 
em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 1 associação 
desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; e
h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais 
haja retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes de terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2019. 
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais 
integrantes do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, exceto 
as optantes pelo Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ 
em 1-7-2018. As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir 
ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a 
sua realização.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa 
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; 
instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas 
a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de 
mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; 
instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de 
investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo 
Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento 
cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou 
valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, 
ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 1º 
decêndio de abril/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser 
refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção 
na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e 
aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, 
e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e 
serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes 
desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 
9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser 
refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes 
de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 
7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 
87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo 
Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos 
destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins 
nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos 
Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

18 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos 
comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, 
agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, 
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, 
sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de 
arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e 
de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de 
previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS 
OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e recolher a 
contribuição previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de 
março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS 
OBRIGADAS: Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados, 
segurado especial, o adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural 
que ficam sub-rogados nas obrigações do produtor rural. Também estão obrigadas 
ao recolhimento as agroindústrias, com exceção da piscicultura, carcinicultura, 
suinocultura e avicultura. O produtor rural, pessoa jurídica ou pessoa física, deverá 
recolher a contribuição de terceiros e a descontada dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham 
optado pela contribuição substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS 
OBRIGADAS: Empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão 
de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de 
serviços no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com 
exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as demais, 
inclusive associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais 
sindicais e serviços sociais autônomos; sociedades simples, sociedades cooperativas; 
fundações de direito privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram pagamentos 
a outras pessoas jurídicas de direito privado, referentes à prestação dos seguintes 
serviços: limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de 
valores, locação de mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão de 
crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, inclusive 
quando prestados por empresas de factoring, e de serviços profissionais, sujeitos à 
retenção na fonte à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no 
mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
- PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da 
DCTFWeb Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência março/2019.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão 
recolher o Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a realização 
do evento desportivo. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS/
MÚTUO – BENEFICIÁRIO PESSOA JURÍDICA - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições 
financeiras, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, sociedades seguradoras, entidades de 
previdência complementar, sociedades de capitalização, pessoa jurídica que, atuando 
por conta e ordem de cliente, intermediar recursos para aplicações em fundos de 
investimento administrados por outra pessoa jurídica e demais fontes pagadoras.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Está dispensada dessa obrigação a fonte pagadora que forneceu, 
mensalmente, comprovante contendo as informações exigidas no Informe de 
Rendimentos Financeiros.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram 
rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou 
domiciliadas no País, inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de 
março/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital 
próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, rendimentos 
e ganhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados 
por transportador paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado 
pagos a empregado doméstico, que possuem prazos específicos relacionados neste 
Calendário, bem como aquele incidente sobre a remuneração indireta ou pagamentos 
efetuados a beneficiários não identificados, que deverá ser recolhido na data da 
ocorrência do fato gerador. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos 
comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas 
econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 
2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades 
de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores 
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, 
empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de 
seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar privada 
e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

22 DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as 
equiparadas, as imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos 
em nome próprio, inclusive na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem 
vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz. 
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser 
apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - 
PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo RET, instituído pelo artigo 
1º da Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da 
CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias 
que compõem cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações 
monetárias decorrentes dessas operações, recebidas no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de 
pequeno porte que optaram pelo pagamento unificado de impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de março/2019.

24 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa 
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; 
instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas 
a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de 
mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; 
instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de 
investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo 
Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento 
cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou 
valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, 
ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 2º 
decêndio de abril/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser 
refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção 
na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e 
aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, 
e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e 
serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes 
desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 
9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser 
refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

25 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de 
direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, 
exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos 
importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que 
tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito 
privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto 
instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins 
lucrativos, inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem da base de cálculo 
do PIS-Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da 
Medida Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO 
- PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados na posição 
2402.20.00 da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação 
do Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os 
estabelecimentos industriais envasadores de bebidas obrigados à instalação do 
Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e 
bebidas no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

30 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
jurídicas que apuram o IRPJ com base na receita bruta e acréscimos ou no lucro real 
apurado em balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos (artigos 29 e 30 da Lei 
9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes 
ao mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª 
QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que optaram 
pela tributação com base no lucro presumido.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), 
obtidos no 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª QUOTA 
OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o 
regime trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 1º trimestre/2019, devidamente ajustado na 
forma da legislação vigente.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL – PESSOAS FÍSICAS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoa física, residente no Brasil, ainda que ausente no exterior, que no ano-
calendário de 2018:
a) recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi 
superior a R$ 28.559,70;
b) recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, 
cuja soma foi superior a R$ 40.000,00;
c) obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito 
à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, 
de futuros e assemelhadas;
d) relativamente à atividade rural:
– obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50;
– pretenda compensar, no ano-calendário de 2018 ou posteriores, prejuízos de anos-
calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2018;
e) teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive 
terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00;
f) passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição 
encontrava-se em 31 de dezembro; ou 
g) optou pela isenção do Imposto de Renda incidente sobre o ganho de capital auferido 
na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de 
imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 dias, contado da celebração 
do contrato de venda, nos termos do art. 39 da Lei 11.196/2005.
DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no 
Brasil que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ 
30.000,00, ou o equivalente em outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão 
onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de 
outras operações que envolvam transferência de moeda em espécie, realizadas com 
uma mesma pessoa física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de março/2019.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se 
esta for realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, 
independentemente do valor recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as 
instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen estão dispensadas da apresentação 
da DME.
IMPOSTO DE RENDA – PESSOAS FÍSICAS – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que apuraram imposto a pagar na 
Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2019, ano-calendário de 2018.
FATO GERADOR: Recebimento de rendimentos tributáveis no ano-calendário de 
2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de março/2019, em operações na bolsa 
de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, em alienação de ouro, ativo 
financeiro, fora de bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa jurídica, 
fora de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País 
que receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte 
no País, tais como decorrentes de arrendamento, subarrendamento, locação e 
sublocação de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, 
assim compreendidas todas as espécies de remuneração por serviços ou trabalhos 
prestados sem vínculo empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho 
assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação de bens móveis ou 
imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, 
oficiais públicos e outros, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física 
ou jurídica, exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do 
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação 
de alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de separação 
consensual ou divórcio consensual realizado por escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições 
consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais de que 
o Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” 
anteriores, no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que 
auferiram ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, exceto 
moeda estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de 
março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA EM 
ESPÉCIE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram ganhos na 
alienação de moeda estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de moeda estrangeira mantida em 
espécie no ano-calendário de 2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com 
base no lucro real que optaram pela apuração anual, com recolhimentos mensais do 
imposto calculado sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro 
real apurado em balanço/balancete de redução, referentes ao mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME e EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional que 
apuraram ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª QUOTA OU QUOTA 
ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro 
presumido.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio 
(artigo 9º da Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras e 
demais receitas e resultados obtidos no 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de 
apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Lucro real do 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes 
de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 
7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 
87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo 
Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos 
destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins 
nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos 
Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
PLANO DE AÇÃO E RELATÓRIO DAS ATIVIDADES – EBAS - PESSOAS 
OBRIGADAS: Todas as entidades e organizações de assistência social inscritas nos 
Conselhos de Assistência Social dos Municípios e do Distrito Federal.
SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS 
OBRIGADAS: Os residentes ou domiciliados no Brasil que realizem, com residentes 
ou domiciliados no exterior, operações de aquisição ou venda de serviços, intangíveis 
e outras operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das 
pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados, inclusive operações de importação 
e exportação de serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas no mês de janeiro/2019.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações 
constam no cronograma aprovado pelo Anexo Único da Portaria Conjunta 1.908 RFB/
SCS/2012.

TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS - PESSOAS OBRIGADAS: A 
pessoa jurídica e a entidade equiparada que solicitarem o licenciamento de importação 
ou o registro de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional, no âmbito 
da Zona Franca de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso 
de mercadorias procedentes do território nacional para ingresso na Zona Franca de 
Manaus, nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, relativamente aos 
registros realizados no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

NOTA: As Tabelas de Recolhimento em  
Atraso são divulgadas no Portal COAD, em Tabelas Dinâmicas.
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